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Advaran 

til 

kennandanna. 

1) Gjerþver meining, hvort heldur hún. er í 

lærbúmga og ritningar⸗greinum, ellegar í athuga⸗ 

fembum vg útffýringum greinanna, á náfbæmlega 

og féilmertilega ab útþýbaft fyrir barninu, ábur 

en ab Tærir noffub af Þeim utan ab. 

2) Þegar börn virbaft fso tornæm, ab ei 

geti lært alla Tærbómsbófina, þá eiga vibfom= 

endur ad rábfæra fig vid fófnarpreft finn, og er 

þá unbir bans álíti fomib, hvort barnid á ab 

læra meir en lardoͤmsgreinirnar, vg þá Þiflíuftabi, 

fem vitnab er til, vg hjá ftanba. En þar fem 

Þetta leyfi femur ei til, á Barnið ab læra allt, 
ting fmærra og ftærra letrid. 

1* 



8) Kennendurnir eiga ab láta bornin leita 

abÍþeim greinum i bifliunni, fem til er visad, 

en þó efti eru prentadar. Þar fem morg born 

eru, eiga Þeir ab láta bau lesa þær til ſtiptis, 

og meb fluttum fþurningum út úr koma þeim í 

ſtilning um meininguna. 

4) Sierhver lardoͤmsgrein i bökinni er ſvo 

ffiljanlega faman tekin, og atridisordin að 

greind, ad hagt er hoerjum einum, ad ſpyrja 

út úr þeim; beſs vegna gjoriſt engin borf, ab 

prenta fpurningarnar, einfum Þar tannín er ö— 

lygnuſt, ab opt og tíðum hafa bæbi Fennendur 

og Tærenbur minna þenft út í fannleifann vegna 
ſpurninganna. 
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Petta eru 

Tiu laga bodord guðs. 

Fyrſta boðorð. 

Eg er drottinn guð þinn; þú fEalt ekki 
9 annarlega guði fyrir mjer. 

Hvad er Þab? 

Pad ett vjer eigum yfir alla hluti fram 
gud ab óttaft, hann að 5 og á hann 
einn að trúa. 

Annad boðorð. 

Pu ſkalt ekki leggja nafn drottins guds 
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þíns við bjegóma, því Drottinn mun efti 
láta þeim óbegnt, fem brúfar bans nafn 
gálanslega. 

Hoad er þab? 

Pad er: vjer eigum að óttaft og elſka 
gud. Engum „eigum hjer ills að biðja í 
bang nafni, efi verja við þad, nje fjol⸗ 
fynngi fremja, efti hüga nje ſpikja; heldur 
eigum bjer guds nafn að átalla í ollum 
vorum naudſynjum, Það ab tilbiðja, Íofa 
þad, og því þaffir ab gjora. 

riðja boðorð. 

Minnſtu að belga hvíldardaginn drott⸗ 

ins guðs þíns. 
Hoad er þab? 

Pad er: vjer eigum ab: óttaft og elfa 

gud. Ad vjer efti fyrirlítum prjedikunina 
nje hans ord; heldur eigum vjer bad heilagt 
ad halda, gjarnan heyra það og læra. 

Kjórða boðorð. 
Zeidra ſkaltu fodur þinn og móður, fvo 
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þjer vegni vel, og þú verðir langlífur á 
jarbunni. 

Hvad er þab? 

Pad er: bjer eigum ab óttaft og elſka 
gud. Ad vjer efti fyrirlítum bora foreldra, 
nje þá, fem yfir oſs eru bodnir, ekki þá til 
reiði reytum, heldur Þá í heidri hofum, þjón- 
um þeim og hlýðnir ſjeum, elffum þá og 
virding veitum. 

Fimmta boðorð, 

Þú ſkalt ekki mann eyða. 
Hvad er þab? 

Pad er: bjer eigum ad óttaft og elffa 
gud. Ad bjer ekki meidum hold vors ná- 
unga, eða gjorum honum mein. nokkru; 
heldur eigum vjer honum: ab. bjarga og 
hjálpa í sllum hang lifs naubfynjum. 

Gjstta boðorð. 
Þú ſkalt ekki hórdóm drýgja. 

Hvad er þab? 

Pad er: bjór eigum að óttaft og elſka 
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gud. Ad vjer lifum hreinferduglega bæi í 
ordum og verkum, og ab hver einn elſki 
og í heidri hafi fína ekta-perſönu. 

ESiounda boðorð. 

þé ſkalt ekki ſtela. 
Hvad er bad? 

Pab er: vjer eigum að öottaſt og elſka 
gud. Ad vjer ekki grípum göz eba peninga 
vors náunga, eda með folſkum kaupeyri eða 

undirhyggju undir oſs drogum; heldur eig- 
um vjer honum ab hjalpa, fvo hans göz 
og uppheldi avaxtiſt og vardveitiſt. 

Attunda bodord. 

Þú ſkalt ekki bera falſkan vitnisburð á 
móti þínum náunga. 

Hoad er bad? 

Pad er: vjer eigum að. óttaft og elſka 
gud. Ad yjer ekki ranglega. hügum nokkru 
á born náunga, ekki ſvikjum, baktolum eba 

óftægjum hann í nokkru; heldur: eigum vjer 



bodord guds. 9 

hann ad afſaka, allt gott um hann ad tala, 

og færa: alla hluti til betra vegar. 

Niunda boðorð. 

Þú ſkalt ekki girnaft hús náunga þíns. 
A Hoad er bad? 

Pad er: vjer eigum ad öttaſt og. „elfa 
gud. Ad vjer efti med {lærð fundum ep ts 

ir arfiedur fafteign borð náunga, edur 

undir oſs drogum mö yfirvarpi laga og 
tjettinba; heldur eigum vjer Þar til að 
hjálpa og ſtyrkja, ad hann hafi þitt allt ó- 
ſkaddad. 

Tiunda bodord. 
Þú ſkalt ekki girnaſt Evinnu náunga 

þíns, ekki þjón bans nje pjonuſtukvinnu, 
ekki uxa bans nje asna, og ekkert það banse et. 

Hvad er þab? 

Það er: vjer eigum ad óttaft og fa 
guð. Ad vjer ekki burt tælum eða lokkum 
frá. vorum náunga. hang - eigindvinnu, 
Þjónuftufóll eba fviffre; heldur eigum vjer 
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að áminna og radleggja, að hver og einn 
fe famt og áftundi að hjóna, það honum 
ſtyldugt er. 

Hvad fegir gud um oll þefði boborb ? 

Yann fegir foo í 2. Móf. b. 20., 5.—6.: 

Æg er Drottinn þinn gub; eg er vandlátur 

guð, fen læt ftraff fyrir feðranna tanglæti 
Eoma fram á bernunum í þriðja og fjórða 

lið, það et að fegja á Þeim, fem mig bata; 
eg et lika fá, fem auðfýni miffunfemi í 

Þúsund liðu á þeim, fem mig elſka, og við 
þá, fem varðveita mín boðorð. 

Hoad er þab? 

Pad er: guð hótar Þeim llum pínu, 
fem brjóta þejsi hang boðorð; því eigum 
vjer „ad „óttaft og hræbaft hans begningu, 
oq effert ab gjarn á móti hang bodord— 
um; em beim ollum, fem þejði hans boð: 

orð halda, Íofar hann finni náð, miffun 
og sllum góðum hlutum; þar fyrir eig: 
um bjer guð ab elffa, trúa honum og 
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treyſta, og eptir hang bodordum —— 

ad gjora. 

Grúarjátningin. 
ij 

Fyrſta grein. 

Um fégpunina. 

Æg trúi á einn guð föður, almáttugan 

ſkapara bimins og jarðar. 
Ývab er þad? 

Pad er: eg trúi, að guð hafi ſtapad 
mig, áfamt ollum odrum ſkepnum, og að 

bann hafi gefid mjer ond og lífama, augu 
og eyru, og alla Kimi, har með ſtyn og 
ſtilningarvit, og að hann ollu þefðu enn 
þá bið heldur. Hjer til veitir hann mjer 
og fyrir. fjer .nóglega,. og Daglega gefur 
hann. mjer flæði. og. fæði, mat og drykk, 
húð og heimili; fodur og móður, akur og 
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kvikfje, og allt þab, fem gott er, med ollu 

þvé eg með þarf til hefða lífð uppeldis. 

Hann verndar mig og vardveitir frá alle 

um ſkada og hálfa og ollum illum hlut— 
um. Allt þetta gott veitir hann mjer af 
finni einffærti, fodurlegri, gudlegri göd— 
girnd og miſkun, an allrar minnar verd— 
ſkuldunar. Fyrir hvað allt eg á honum 

þaffir ad gjora, honum þjóna og hlydinn 
að bera. þetta eru vifðuleg fann: 

indi. 

Onnur grein. 

Um endurlausnina. 

Æg trúi á Jesúm Kriſt, fot bans 

eingetinn, Drottin vorn, fem vat getinn 

af heileFum anda, fæðdur af Maríu meyju, 
píndur undir Pontsis Pilató, kroſsfeſtur, 

deyddur og gtafinn; niður ftje bann til hele 

vítis, en á þriðja Degi teis bann upp frá 

dauðum, upp ftje barn til himna, fítur nú 
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til guðs fodur almaͤttugs hægri handar, 

og þaðan mun bann koma, ad dema lif 

endur og dauda. 

Hoad er þab? 

að et: eg trúi, ad Jesüs Kriſtur fje 
ſannur gud, af fodurnum getinn fyrir allar 

aldir; lífa fannur maður, fæddur af Maríu 

meyju; ad hann fje minn Drottinn, jen mig 
glatadan og fyrirdemdan mann hefur af 

rekad, endurleyſt og frelsad frá ollum ſynd⸗ 
um, daudanum og djofulsins valdi, efi í 
með gulli eða filfti, heldur með fínu. hei- 
laga, dyrmæeta blödi, og ſinni ſaklausu pinu 

og dauda, ſpo ad eg fje hang eiginleg eigti, 
lífi undir. hang valdi í hang riki, honum 
þjóni í eilífu rettlæti, ſakleysi og fáluhjálp, 
eing „og hann er fjálfur af daudanum upp: 

risinn, lifir og rikir að eilífu. Þetta eru 
viſsuleg fannindi. 
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Þriðja grein. 

Um helgunina. 

Æg trúi á beilagan anda, og ab ſſe ein, 
beilag, almennileg, Etiftileg EitEja, fem er 

famneyti beilagra, fytirgefning fyndanns, 

holdsins upprisa og — eptit Þetta líf — 

eilíft líf. - 
Hvad er þab? 

Pad er: eg trúi, að eg gelt elti af ſjälfs 
ming eigin frapti eba ſtilningi trúað á Jes⸗ 

uüm Kriſt minn Drottin, eba til hang kom— 
ist; heldur hefur heilagur andi mig, mé 
qubfpjallanna fenningu, kallad og upplýft 
með fínum aſtgjofum, helgad mig og við 

haldid í rjettri trú, eing og hann alla adra 
friftna menn á jordu tollar, ſaman fafnar, 

upplysir, helgar, og í rjettri trú á Jesum 
rift vardveitir; í hverri kriſtilegri kirkju 
hann nadarſamlega fyrirgefur mjer og oll 
um trüudum Daglega allar fyndir, og á 
efſta begi mun hann upp vefja mig og alla 
menn af dauda, og gefa mjór med ollum 
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tjettstvúubum, fyrir Seðúm Kriſt, eilíft lif 
og fáluþjálp. Þetta eru viſsuleg 

fannindi. 

Drottinleg bæn. 

Fadir vor, þú fem ert á bimnum. 
Hvad er Þab? 

Pad er: gud vill hjer með fá oſs til að 
trúa og treyſta Því, ad hann fje bor vjetti- 
legur faðir, og bjer hang fannarleg born, 
ſvo vjer beſs heldur með fullu trúnaðar 
traufti megum ann biðja, eins og góð 
born biðja finn elffulegan fóður. 

Fyrſta Bæn. 

velgiſt þitt nafn. 
Hvad er þab? 

það er: guds nafn er ſannarlega í fjálfu 
fier heilagt, þó vjer bidjum efli; en vjer 
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biðjum í þefðari bæn, að það einnig helgiſt 
hjer med oſs. | 

Ývernig ſtedur þab? 

Pegar gudsord er tennt tjett og hreint, 
og vjer eptir því lífum heilaglega, eins og 

guds barnum hæfir; Þar til hjálpi oſs vor 
elffulegi faðir á himnum! En hver, fem 
odruvisi fennir eba lifir, en quðddord býður, 

íá vanhelgar gudsord á meðal vor; þar 
frá vardveiti oſs vor elffulegi himneſki faðir ! 

Önnur bæn: 

Til Fomi. þitt víti. 

Ývab:er þab 2 

Pad er: guds riki kemur að ſonnu án 

vorrar benar af ſjälfu ſjer til; en vjer 
biðjum í beſsari bæn, ad bad einnig komi 

til vor. 
Overnig ſtedur bad? 

Pegar gud gefur oſs ſinn heilaga anda, 

{á er oſs veitir þá náð, að vjer trúum hang 
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bela orði, lifum: heilaglega, hjer ſtund⸗ 
lega, en annars — eiliflega. 

Pridija bæn. 

Verdi þinn vilji, fvo á jordu, á 
bimnum. 

Hoad er þab? 

Pad er: guds góður og náðugut. jaa 
verður "á himnum, þó: vjer biðjum efti; 
en vjer biðjum í Þefðart bæn, ad hang 
vihji verði. hjer á meðal por. 

Qvernig {feður bad? 

Pegar gud ónýtir og. hindrar oll ill räd 
og vondan vilja Þeirra, fem því balba, að 

guds nafn vanhelgaft, og þang riki náir efti 
til vor að foma, fem ern: djofullinn, heim— 

urinn og bor holdlegur vilji; heldur ſtyrkir 
hann oſs og ſtoduga gjorir i ſinum ord⸗ 
um og i trünni allt Ál vorra afiloka; þetta 

er hang miffunfamur og gödur * 
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Kjórða bæn. 
Gef ofs í Beg vort Daglegt brand. 

Ývab er þab? 

Pad er: gud gefur að ſonnu daglegt 
braud jafnvel vondum monnum, þó vjer 

biðjum ekki; em vjer Biðjum í þefðari bæn, 
ad hann láti oſs vort baglegt braud viður 
fenna, og með Þafflæti til vor medtaka. 

Hvoad kallaſt baglegt braub ? 

Pad fallaft allt það, fem naudſynlegt er 
til lífðbjargar, fem er: matur og drykkur, 
flæði og ffæbi, húð og heimili, todur og 
engjar, kvikfjenadur, góg og Peningar, góð 

eftaperjóna, hlýðin born, dyggt bjönuſtu— 
fólf, trúir og frómir yfirmenn, góð almüg— 
ans ſtjörn, hagſted veðurátt, friður, heil— 
brigdi, ſidſemi, heidur, gödir vinir, trüfaſtir 
nägrannar, og allt annad beſsu lítt. 

Fimmta bæn. 

Sytirgef ofs vorat ſkuldir, fvo ſem vjer 

og fytirgefum vorum ſkuldunautum. 
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Qvab er þab? 

Pad er: vjer biðjum: í beſsari bæn, að 
faðir vor himneffur vilji efti álita vorar 
ſyndir, ſpo hann, fyrir þeirra ſtuld, vilji 
efti veita oſs bora bæn — því bjer erum 
allra þeirra hluta ómaflegir, jem vjer hann 
um biðjum, og hofum það efti verdſkuldad 
— heldur að hann vilji oſs það allt gefa af 

finnt eiginlegu náb, því daglega ſyndgum 
vjer, og verdſtuldum efti annað en hegningu; 
ſpo viljum vjer einnig bar á móti fyrirgefa 
af hjarta þeim, fem oſs á „móti brjóta, og 
gjora þeim gott, jam við oſs miðgjara. 

Bjstta bæn. 

Eigi leið þú ofs í freifini. 
3 Hoad er þab? 

Það er: gud freiftar að ſonnu einkis 

manng; en vjer biðjum í þejðart bæn, ab 

bann vilji vernda oſs og varðveita frá and: 
ſkotans, heimsins og holdsins — ſpo 
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vjer hropum effi fyrir beirra tilteygingu í 
vantrú, orvœntingu, eður aðrar. ftórjyndir 
oq leſti; og þóvjer freiftumft af ollu beſsu, 
þá láti bann oſs um ſidir yfirvinna og 
fígtinum halda. 

Gjsunda bæn. 

$eldur frelsa ofs frá illu. 

Hvad er bad? 

Pad er: hjer biðjum vjer all í einu í 
beſsari bæn, ab faðir vor himneffur frelsi 

oſs frá ollu illu, til lífð og jálar, farjældar 

og heidurs; en ad fíðuftu, Þegar bor dauda— 

ftund er Éomin, gefi bann oſs góðan af— 

gang, og tali oſs miffunjamlega til fín úr 
beſsum eymdardal inn í himnariki. Amen. 

Hvad er bad? 

Pad er: ad eg ſkal vera fullviſs, ad 
beſsar vorar bænir ſjeu vorum himneſka 
fſodur þaffnæmilegar og af honum heyrdar; 
því hann hefur fjálfur ſtipad, ab vjer ſtyld⸗ 
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um með beſsum hætti bidja, og hefur lof—⸗ 
að, að: hann vilji oſs benheyra. Amen, 
amen, það er: já, fannarlega, bað 

lEal {vo vera. 

Skirnar-fakramentið. 

1. Hoad er ſtirn? 

Skirnin er ekki einſamalt vatn, heldur er 
hún það vatn, ſem ſaman er reyrt og bund= 

ið með guds bodordi, og með gudsordi 
lamtengt. 

2. Hvad er þab aubaprb? 

Pad vor herra Jesüs Kriſtur ſagdi bjá 

Matteus í 28. kapitula: Farid og gjarið 

elflags þjóðir að mínum lætifveinum, og 
ſkirid þæt tilnafns fodur og fonat og bei= 
lags anda. jf 

3. Óvab útvegar ſtirnin oſs og veitir? 

SHun útvegar oſs og veitir fyrirgefningu 

ſyndanna, frelsar oſs frä daudanum og 
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djoflinum, og gefur Þeim ollum eilífa ſälu— 

hjálp, fem trúa því, er guds ord og fyrir“ 
beit Lofa. 

4. ver eru þau guds orð og fyrirheit ? 

Pau vor herra Jesüus Kriftur fegir þjá Mart 

úði i 16. fapitula: Zver fem trúir og verð= 

ur ſkirdur, fá mun bólpinn verða, en hver 

fem ekki trúir, fá mun fordemaſt. 

5. Óvernig fær vatnid afrefab foo veglega luti ? 

Vatnid má aldrei ſliks orka, heldur veitir 

það gudsord, ſem er í og með vatninu, 
og trúin, hver ad {lífum gudsordum í vatn 
inu trúir; því fyrir utan gudsord er vatnid 

einfamalt vatn, en engin ſkirn; en Þegar 
gudsord famlagaft vatninu, þá er það ſtirn. 

Pad er nábarfullt  lífðind vatn og endur— 
aetningarlaug í heilogum anba, eins og 
Páll poftuli ſegir í ſendibrjefinu til Ett 
uðar, í 3. fapítula: 

Æptir finni mifunfemi befur guð ofs 

hoͤlpna gjört með endurgetningar-lauginni 
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og endurnýjungunni, fem fEeður af heilog⸗ 

um anda, bverjum bann befut tífulega út 

bellt yfir ofs fyrir Jesúm Kriſt, votn lausn⸗ 

ata, fvo vjet, tjettlættir fyrir hans náð, yrd⸗ 

um erfingjar eilífs lifs eptir voninni. — 

Peſsi ord eru ſonn vg áreibanleg. 

6. Hvad merkir boilik vatnoſtirn? 

Hün meir bad, ab fá hinn gamli 

Adam í oſs á daglega ad drekkjaſt og 

deydaſt fyrir iðrun og yfirböt, með ollum 
Íyndum og vondum girndum, og ſidan 
Daglega fram koma og upp: aþtur tíða nýr 
maður, fá er lifa ſtal í rjettlati og heilags 
leika fyrir guði æfinlega: 

7. var ftenbur bab ffrifab 2 

sál poftulí fegir í fenbibrjefinu tíl Rómverja, 
6. Tapitula: Svo erum vjer með Rriſti 
gteptraðir í fEírninni til daudans, að líða 
fem Kriſtur et upp vafinn frá daudum 

fyrir býrð fæðursins, fvo eigum. vjer að 

ganga. í nýju líferni... 
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Altaris-fakramentið. 

„ Qvab. er faframent altaríðína? 

Altaris-ſakramentid er fannarlegt 
hold og blóð drottins vors Seðú Kriftð, 

undir braudi og víni af fjálfum Jesü 

Kriſti innſett, oſs kriſtuum monnum ab eta 

og drekka. 
2. Hvar ſtendur það ſtrifad? 

Svo ſkrifa beir heilsgu gudſpjallamenn, 
Matteus, Markus, Lükas, og ap 

inn Páll: 
Vor hetta Jesús Beiftur, á Þeirri 

nótt, fem, bann fvifinn var, tó bann 

brauðið, gjardi bakkir, braut það, og gaf 
fínum lærifveinum og ſagdi: Takid og etið; 

það er minn likami, fem fyrir yðut verð= 

ut gefinn. Gjatið það í mína minningu ! 
Sómuleiðis eptir kvoldmaͤltidina, tóf 

bann Ealeiinn, gjordi pakkir, gaf þeim 
bann, og ſagdi: Drekkid allir hjer af; þetta 
et kaleikur hins nýja fáttmála í mínu blóði, 



Altaris⸗ſakramentid. 25 

fem fyrir yður út helliſt til fyrirgefningar 

ſyndanna. GSjorid þetta, fvo opt fem þjet 

það drekkid, í mína minningu. 

3. Hoad ftobar oſs meb þvilífum bætti ab. eta 
og drekka hjer af? 

Pad fýna mjer þau orð, ſem hjer ftanba: 

fyrir yður gefjt og út hellift til 

fyrirgefningar ſyndanna; því oſs veit- 

ift fyrir peſsi orð, í faframentinu, fyndanna 
fyrirgefning, eilíft lif og ſaluhjalp, því hvar 
fyndanna fyrirgefning er, Þar er einnig lífið 

og fáluhjálpin. á 

4, Hvernig fær likamleg berging afrefab ſvo milla 

hluti ? 

Berging brauds- og vins afrekar það í 
engan máta, heldur ordin, fem hjer ſtanda: 
fyrir yður gefjt og út hellift til 
fyrirgefningar ſyndannaz hver ord að 

eru hjá likamlegri bergingu ſpo fem hofud— 
atriði í þefðu faframenti. ver fem peſs— 

um orðum trúir, hann odlaſt allt það, er 
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þau innihalda og upp á hljöda, fem er 
fyndanna fyrirgefning. 

5. Óver neytir Þefða faframentíð matlega ? 

Ad fata og ſig lífamlega Þar til að búa, 
er að ſonnu góð ytri ſidſemi; en fá er ſann— 

árlega maklegur og til beſs hæfilequr, ſem 
trúir hefðum Kriſts orðum: fyrir yd— 
ur gefſt og út helliſt til fyrirgefn- 
ingar fyndanna. (En hver fem ekki trúir 
þejðum orðum og efar þau, þann er ómaf- 

legur; því Þetta orðið: fyrir yður, kref— 
ur fullfomlegrar trúar í hjartanu. 
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Fyrſti kapituli. 

Um gud og hans eiginlegleika. 

I. Zvernig vjer fáum pbekkingu um guð. 

$ 1. Oſs monnunum tíður mjog 
mifið á, að vjer lærum ad bekkja guð; 
því annarð gætum bjer efti ſtilid, hvernig 
heimurinn er ordinn til; vjer viſsum há 

efti heldur, hvers vjer mættum: vænta sum 
vora hagi eptir baubann, og hefðum 
enga óbrigðula hjálp að reiða oſs á 
í vorum mótgangi. 
Merk: Pad eru kollud —— ab bekkja 

guð og hans vilja, og med hverju móti. vjer 

eigum ab heiðra þann og blýða honum. 

S 2. Safnið heimur merkir venjulega 
bæti himin og jord, með: sllu #16 fem. 
i Þeim er. 
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Merk: a) Aut fólatinnar og tunglsins já- 
um vjer á himninum mikinn fjölba af ftjarn= 
um. Medal Þeirra ert nolfrar, fem Tallaft 

plánetur, allt eins Fringlóttir hnettir eins og 
vor jord, og er ekki ólítlegt, ab í Þeim búi 

margð konar lifandi ffepnur. En þær eigin= 
legu ſtjornur etu fólir, eind vg fú, fem ſtin 
næft víð, og upplysa meb fama þætti hnetti þá, 
fem Þeim eru nálægaftir. Tunglið er hnott— 

ut, eins og jordin, fem fær, eind og hún, ljóð 
ſitt af fólunni. 

b) A jarðunni teljaft bier um tuttugu og fimm 
þúsundir lifandi ſkepna af ýmsu Eyni, 
auf mannanna, fem eru tals þúsund millís 
Ónir — en þver ein míllión er fama fem puͤs— 
unb finnum þúsund. Adrar lifandi ffepnur, ſem 

til abgreiningar frá mönnunum fallaft fEyn= 
lausar og mállausar, ſtiptaſt dyr, fugla, 
fiffa, orma, ſkorkvikindi, og Þær ffepnur, 
fem lifa bæði í vatni ug á:lendi. Gjer= 
hvert af kynferdum hefðum. inniheldur margs 

konar tegunbir, fem eru hver annari ólifar. 

8 3. a) Hver, fer vill gæta ſtynſemi 

ſinnar, á hægt með að fjá, ad heimur— 
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inn hefur effi getab ordid til af 

ſjälfum fjer, heldur en húð nokkurt eba 
þorp. hafi getad byggt ſig fjálft; hví enginn. 
fá hlutur er til, fem efti hefur haft fína 
otjsf, jen hann er kominn af. 

b) Heimurinn hefur eftir getað 
verið til frá eilifd; því vjer fjáum, að 
allir þlutir eru umbreytanlegir, og bæði menn 
og ſkepnur, äſamt söru fleiru, hafa: up p⸗ 
baf og endir. 

84. Frá eilífð hlýtur að hafa ver— 
ið ein æbfta vera, fem ſkapad hefur 
heiminn, a ráðið fyrir upptskum hang 

vg nidurrodun. Peſsi vera Fallaft gud, 
og Þefði gud Ílýtur að vera fá allra-vis⸗ 
afti, máttugafti og qægfurífafti, því 
þeim morgu sg marghättudu hlutum, ſem 
ern í heiminum, er ſvo visdömslega niður 

radad, og allir eru þeir mjog nytſamlegir. 

$ 5. Guð þeffift ljóðaft af fínu 
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orði, en það má leða í þeirri heilsgu ritn- 

ingu, fem kallaſt Ítflía. 

$ 6. Pad er viſt, að þann guds 

vilja, fem mennina áþrætir, et að finna 
í biflíunni, og beſs begna kallaſt hún 

gudsord; því hún fennir oſs fullfomlega 
og augljoslega allt það, fem ſyndugur maður 

þarf að vita fjer til endurbóta, huggunar og 
fanntar velferðar, bæði í þejðu og tilfom- 
anda lifi. 

S 7. Guð hefur ſjälfur ftaðfejt 
ſitt orð, með því að hann hefur gefið þeim 

monnum, fem Það hafa ritað, bæði ſpeki, 

til að auglýða þá hluti, fem enginn maður 
gat vitað af fjálfum fjer, og lika frapta, 
til ad framfvæma þan vert, ſem enginn 

hefdi getað gjart með neinſlags náttúrlegum 
medolum. 
Merk: a) J heilagri ritningu finnaſt þeir ſpaͤ— 

dómar, fem fyrir ſegja markverda tilburdi, er 

enginn. maður gat á Þeim tímum fyrir fram 
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fieb, fem þó longu þar eptir eru í ytraſta máta 

uppfylltir. Gud einn, fem er alvitur, gat veitt 

beſsum heilogu monnum eflingu um bpoilika 

atburbi. Eſ. 21, 1.—10.; 44, 21,.—28, Fer. 

31, 31.—40.3 50, 1.—46. Dan. 9, 20.—27. 
Matt. 24, 1. —28. 

b) J beilagri ritningu er talab um kraptaverk, 

fem eru bvilik yfirnáttúrleg vert, ab bau üt— 
heimta guðlegan Erapt, þar efti var magu- 

Íegt, ab giora þau á bvilikan hátt meb nátt= 

úrunnar kroptum. Gud, fem er almáttugur, 
hefur einungis haft Þá beilegu menn, til að 
giora Þyilif báfembarvert, 2. Möſ. b. 14, 

21.—30. Matt. 8, 7.—15. Fól. 2, 1. — 11. 
6, 1.15.3 9, 1.—-38.3 11, 17.—53, Poſt. 
gb. 3, 2.—8. 

SS. a) þeir menn, ſem að guds til 
blutun og með hang adſtod hafa ffrifab 
þá heilogu titningu, fallaft yfir hefuð 

að tala fpámenn, guðfpjallamenn og 

poſtular. 

b) Gþámennirnir, gudſpjallamenn— 

irnir og þoftularnir vort útvaldir af 
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guði, tilað bera hang fendiboðar 

meðal mannanna, ſem heit áttu að boða 

hang vilja, og framfvæma hans ájetning, 
á þeim ſtad og tíma, ſem hang ſpeki áleit 
hentugaſt. 

8S 9. a) Gpámennirnir hafa ſkrif— 
ab Þann hluta ritningarinnar, ſem kallaſt 
gamla teftamentið, ädur en Kriſtur 
fæeddiſt. 

b) Gamla teſtamentid inniheldur 
ymislegar bæfur, í hverjum guds vilji 
var quglýftur Gydingum, - þeirri: þjóð, 

fem Meſsias, heimsins lausnari, átti eiga 
að tefja. kyn fitt til; „en hefðar bæfur 
eri enn þá í morgum greinum. ny tf am 

legar banda oſs, og Þjenanlegar til lær 
döms, Huggunar og vidvorunar. 
Merk: a) Bækur gamla teſtamentisins eru 

eptirfylgijandi: fimm bakur Moͤſis, Jöſuabök, 
Doͤmaraboökin, Rutsbök, fyrri og ſidari Samü— 

elsboͤk, fyrri og ſidari konunganna ból, fyrri 
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ug ſidari Sronifubóf, Eſdrabok, Nehemiebok, 
Eftersbót, Jobsbok, Davidsſaltari, Salomons 

ordskvidir, prjedikarans bót vg lofkvedid. Fjör⸗ 

ir færri ſpaͤmennirnir: Esajas, Jeremias, med 

bang harmagraͤti, Eſekiel og Daniel. Tólf 
Ímærri fþámennirnir: Höſeas, Joͤel, Amos 

Obadias, Jonas, Mikkas, Nahüm, Habaluk, 
Seffonias, Haggeus, Sakkarias, Malakias. 

b) Kriſtur hefur ſtadfeſt, ad bæfur gamla teſta⸗ 

mentisins fjen af guði, Luͤk. 24, 25., 27., 

44.3 ug á Kriſts tíbum voru allar þefðar bætur 
faman fafnabar í gamla ið Íem 

enn eru Þar. 

$ 10. a) Gubfpjallamennirnir og 
poftularmir hafa ſkrifad Þann hluta 

titningarinnar, fem fallaft nýja teſta— 
mentið, eptir að Kriſtur fæðbift. 

b) Nyja tejtamentið inniheldur í 
ýmiðlegum bófum allt það, fem guð 

hefur viljað augljöſt giora fyrir ollum 

heiminum, um fyndaranna endurlausn 

Vegna Kriſts, trúna, guds ótta og dyggdina, 
lem ütheimtiſt til fáluþjálpar. 
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Merk: a) flýja teſtamentisins bakur eru 
eptirfylgiandi: fjögur gudſpjoll, nefnil.: Matte— 

usar, Marküsar, Lükasar og Joͤhannesar; poſt⸗ 

ulanna gjorningabök; 14 Páls ſendibrjef, fem 

eru: eitt til Römverja, tog til Korintumanna, 

eitt til Galatamanna, eitt til Efesusmanna, 

eitt til Filippimanna, eitt til Köloſsamanna, tvo 

til Teſsalonikumanna, tvo til Timöteusar, eitt 

til Titusar, eitt til Filemons, eitt til þinna 

Hebreſtu; Jakobs piſtill, tvo brjef Pjeturs, brjü 

brjef Johannesar, Juͤdasar brief, og Joͤhann⸗ 

esar opinberingarbok. 

b) Kriſtur hefur med ſinum kraptaverkum 

ſannad, ad hann vari ſendur af gudi, 

ug med ſama bætti er trüverdugleiki gud— 
ſpjallamannanna vg poſtulanna ſtadfeſtur, 

Joh. 10, 37., 88.3 14, 10., 11. Poſt. gb. 
3, 1.—16. Skrif binna elstu friftinna lari— 

febra innihalda þá vitnisburbi, fem gjora aug= 
ljóft, ab gubfpjallamennirnir og poftularnir haft 
ſtrifad Þær nýja teftamentiðins bætur, fem þeim 
eru eignabar. 

$11. Eptir fjerlegajta inntakinu 
ſtiptiſt zgudsord sg málið og evangelíum. 
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ld 
0. 3 a) 3 lsgmálinu fýnt gud oſs Það 

illa, ſem bjer eigum að forbaft, og bað góða, 
lem pjer eigum að áftunda; það Íeiðir víð 

einnig fyrir fjóntt begningu fyrir þið illa, 

til vidvorunar, og umbun fyrir þið góða, 
til upporvunar. 

b) Evangelium inniheldur guds lof— 
orð um ſyndanna fyrirgefningu og -jáluhjálp 

vegna Jesu Kriſts, fem endurleyſti heiminn 

með finni pínu og dauda; auk peſsa kennir 
bað oſs, eptir hverri roð og reglu, og með 
hverju móti vjer getum orðið hluttakandi í 
fyrirgefningu fyndanna, og Þeir ſäluhjälp, 
lem Kriſtur hefur oſs útvegað. 
Merk: 3 fyrfta parti fræðanna er talab um 

lögmálið, fem inniheldur guðs tíu boðorð; 
en evangelíum er í fjórum fíðari part“ 
unum, fem innihalda þrjár greinir ttúar- 
innar, fjá bænir í Fadir vor, äſamt með 
ſkirnar og altatis faframentunum. 

3* 
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Il. 3vad ritningin kennir ofs um guð 

yfir hofud að tala. í 

S 1. Heimsins ffapari er já eini 

Íanni guð, og enginn nema hann. 
Gí. 45, 18. Svo ſagdi Drottinn, fé eð 

bimininn befur ſkapad, fá guð, fem jord⸗ 

ina hefur til búið: Æg em Drottinn, og 

enginn annar guð er til, nema eg. 

1. for. 8, 4. Vjer vitum, að (Eútgoð 

beiðingjanna eru ekkert, og enginn annar 

grið er til, nema fá eini. 

Merk: a) Óeibingjarnir dyrkudu marga hjaͤgudi, 

og leitudu ſtundum til eind, ftunbum til ann= 
arð, en gátu famt ekli vitab, til hvers af þeim 

Þeir helzt ſtyldu {núa fjer meb viſsuſtu von um 
hjálp og abftoð. 

b) Bjer hofum orſok til, ab álita fjálfa oſs langt 
um fæli, Þar vjer þelfjum fannar guð, og 
vitum, ab banner einn; þar fyrir Teitum sjer 

bælið hjá honum einum, og fetjum vort trauſt 

ug athvarf til hans í ollum sorum naubfynjum. 

8 2. Mitningin fennir oſs ab 
þeffja þann einajta janna guð, fem 
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feður, font og heilagan anda, og file 
einfar bæði fóður, fyni og heilogum anda 
þá einu og ſomu guddömlegu beru, 
lem þeir eru óaðgteinanlega jameinaðir í, 

hver með odrum, með Þeim hætti, fem bjer 

fáum ekki ſtilid. 

Matt. 28, 19. Jesuüs bydur fínum lariſvein⸗ 

um: Farid og gjerid allar þjóðir að mín= 
um lætifveinum, og fEítið Þær til nafns 

fodursins, fonatins, og þefs beilaga anda. 

Joͤh. 15, 26. Jesüs, ſvo fem eingetinn ſonur 

fodursins, fegir: Æn þegar huggarinn kemur, 

fem eg mun fenda yður frá fodurnum, fé 

fannleifsins andi, fem Eemur frá fodurn⸗ 

um, bann mun vitna um mig. 2 or. 13, 13. 

Merk: Pad er ordid ab venju medal kriſtinna 

manna, ab Falla guð prennan eba þríein- 
an, til ab fýna þar meb, ab fabír, ſonur og 

Heilagur anbí hafi einn og fama allraheeſta gub= 

doöm fameiginlega hver með odrum. Jöh. 10, 30.3 

16, 15. Watt. 3, 16, 17. Jöh. 14, 16. 

8 3. Habir, fonur og heilagur 
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andi eru jafnt hluttakandi í þeirri 

ſomu eilífn, mætti, gægfu og ſpeki; 
þeir hafa eina og ſomu ſameiginlega býrð. 

Joͤh. 5, 19.— 23. Jesus fegir: vað belst 

faðirinn gjotir, það ſama gjorir fonutinn 

eins; því eins og faðirinn upp vefur 

dauða og lífgar, þannig lífgar og fonur- 
inn þá, fem bann vill, fvo að allir ſkuli 
heidra foninn, eins og þeir heiðra fodur⸗ 

inn. fifa fo játar fjálfur Jeſüs, Jöh. 17, 5., 

að bann hafi verið í dýrð bjá faðurnum, 

áður en heimurinn vat til. Joöh. 1. 1.—3., 

14, Mým. 9, 5. Hebr. 1, 3. 

1. or. 2, 10., 11. Poſtulinn Páll fegir um 

heilagan anda: Guð befur látið finn anda 

opinbeta ofs fín vísdómsfullu ráð, því and- 

inn rannſakar alla bluti, og jafnvel guðs 

leynda ráð; em hver veit, hvað í mannin= 
um být, nema mannsins andi, fem í hon= 

um er? fvo veit enginn, hvad í guði býr, 

nema guðs andi. Med lifum hætti fýnir og 

poſtulinn, ab Það hafi verið fá heilagi andi, fem 

uͤthlutadi yfirnáttúrlegum —nábargáfum í Hinni 
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fyrftu Friftni, sg mebal þeirra telur þann vald til, 

ab gjora fraptaverf, og ſidan fegir bann, 1 Kor. 

12, 4.—11.: Æn allt þetta verkar einn og 

binn fami andi, fem gefur hverjum einum 

eptir finni vild. Poſt. g.b.5, 3., 4.3 1. or. 

3, 16. 

Merk: a) Pad er fannatleg og mililvæg 
huggun fyrir ofs, gb bjer vitum, ab ſonur⸗ 

inn Sesús Rriftur, fem hefur fennt oſs, hverju 

vjer eigum ab trúa, sg enburleyft oſs med fínni 

þínu og bauba, er fannur guð, áfamt með 

fæðurnum; þvi vegna Þefð getum vjer meb 

fullri fannfætingu reitt ofs á hann, fylgt 
honum í ollu meb ſtadfoſtu trúnabartraufti, 

lífa og án efablenbni tilbedid hann. 
b) Ofs et það mifilsvert, ab sjer vitum, ab 

fá beilagi andi, fem med guds ordi verfar 

til vorrar upplhsingar og enburbótar, er ſann⸗ 
ut guð, áfamt með fodurnum og fyn= 

inum; því beſs vegna erum vjer nú fullviſsir 
um, áb vor betrun er möguleg, ef vjer færum 

oſs gudsord rjettilega í nyt, og engin van— 

trú eba efafemi getur haldid oſs frá, ab til 
bíbja heilagan anda med ſama trúnabar= 

traufti, fem faðutinn og foninn. 
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Ill. 3vad ritningin kennir oſs um guðs 

veru og eiginlegleika. 

S 1. Gud er andi, edur ófýnileg 
vera, fem hefur að ſonnu frjálðræði og 

ſkynſemi, en engan likama eður limi; 
þejð vegna getum vjer efti fjóð hann með 
lífamlegum augum, effi heldur útmálað 
bann með neinni mynd. 

Joͤh. 4, 24. Guð er andi, því eiga þeir, 
fem tilbiðja bann, að gjara það með rjett⸗ 
um anda. 1. Zím. 1. 17. 

Merk: Gub býrfaft og begjamaft best meb 
hreinum þanfum og raͤdvondum lifn⸗ 
aði, því beſs konar dyrkun á begt vid Þann 
gud, fem er anbi. 

S 2. Gud er eilífur, og hefur hvorki 

upphaf nje endir; hann er æti óumbreyt- 
anlegur, og Verður jafnanhinn jami. 

Gálm. 90, 2. Adur en fjallin voru til, 

og þú til bjóft jordina, ettú guð, og Það 
frá eilífð til eilífðar. Saͤlm. 102, 27.—28. 
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Sat. 1, 17. já fodur ljósanna er engin 
umbreyting nje umbreytingat-fEuggi. 

Merk: Gud, fem er eilifur, Úumbreytanlegur, 

getur beſs begna gjort þá eiliflega fæla, þem 
elffa hann og hlýba honum. Hans máttur til 

beſs rjenar albrei; efti heldur umbreytir hann 

fínum áfetningi og lofordum. 

S 3. Guð er almáttugur, og gélur 
gjort allt, hvab hann vill, án ömaks edur 
fyrirhafnar; en hann gjorir ekkert annað en 

had, fem er visdömsfullt og gott, því hann 

vill effert, nema þad einungið. 
Gálm. 115, 3. Vor guð er í himninum ; 

bann gjetir allt, fem bonum gott ppykir. 
Gúlm. 135, 6. 

Ger. 32, 17.—19. O Drottinn, Drottinn, 

fjé, þú befur með þínum miðla mætti 
gjort bimin og jarð, og þjer er enginn 
blutur um megn, þú binn mitli og vold= 
ugi guð, miðill í ráði og maͤttugur Í ate 
bafnum. 

Merk: Bjer megum óþultir treyfta á bjálp 
og verndan þefs almáttuga guðs í ollum 
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vorum rjettilegum athofnum, því hann vantar 

hvorki veldi nje krapta, til ad vernda oſs. En 

hann er lika maͤttugur, til ad hegna beim ad 
maklegleikum, þem ern honum oͤhlydnir. 

8 4. Gud er alvis, og veit allt í einu, 

bæði þad, fem ſked hefur, það, fem nú ſked— 

ut, og það, fem á allri ófominni tíð mun 

ſke. Vorar heimuleguftu hugsanir eru efti 

hulbar fyrir honum. 
1. Joͤh. 3., 20. Gud pekkir alla luti. 

Gálm. 139, 1.—-3. Drottinn, þú rannſak⸗ 

at og hefir mig; þú ſkynjar mínar hug⸗ 

tenningar álengdar; þú fjer gjorla allar 
minar athafnir. 

Merk: Pad vari mefta beimfta, ad ætla fjer ab 
hrasna fyrir gubi, fem veit allt, og verður ekki 

á tálar breginn med útvortið yfirhylmingu. 
Qann veit, þvab sjer þugðum, tolum og gjorum, 

hvort það er heldur illt eba gott, jafnvel Þó 

enginn maður verdi noffurn tima áffynja þar um. 

8 5. Guð er alvitur, og hefur atid 
þann begta tilgang í fínum. áfetningi, og 



Um gub og bans eiginlegleifa. 43 

velur Tífa jafnan begtu meðal, til ad koma 

honum fram. 
Gálm, 104, 24. Drottinn, hversu morg 

eru þín vert, þú gjordir þan gll með vís- 

dómi. ob. 12, 18. 

Merk: Vijer megum oͤhult trúa Því, ab binn 

alvitti guð gjotir ekkert, án beſs þab fje 
nyptfamlegt, og ab allt, fem fram vib oſs 
femur eptir bans. vilja, horfir oſs til gagns 

og göda. 

8 6. Guð er alſtadar nálægur, og 
verkar með fínum krapti alftabar í llum hlut- 

um. ann er hvergi fjarlægur fínum ffepnum. 
Gálm. 139, 7. 8. $vert get eg farið fré 

þínum. anda, drottinn? hvert get eg flúið, 
fvoo þú fjáir mig efi? þó eg færi upp í 
bimininn, þá ertu þer, og þó eg byggi 
mjer legurúm í undirdjúpinn, þá ertu einn⸗ 

ig þar. Ser, 23. 24. 
Merk: áinn guðbtæðdi má vera með 

góðu geði í öllum fínum mótgangi, því 
Drottinn yfirgefur hann albrei, heldur vardveit⸗ 

ir ann. Æn fá ógudbræðdi hefur orſok 
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til að ſkelfaſt, jafnvel í leynileguſtu fylgsn- 

um, því bann getur hvergi umflúid brottin, 

finn bómara. 

S 7. Gud er góður, og audſynir fínum 

ſkopudu ſkepnum fbo margar velgjordir, ſem 

hver þeirra getur í móti tekid, eptir þeirra 

edli, lifernis-mata, eða útvortið aſigkomulagi. 
Gálm. 145, 9. Drottinn er ollum góður, 

og bann miſkunar fíg yfir all fín vert. 

Poſt. g. b. 14, 17. Guð befur ekki látið 

fjálfan fig vera án vitnisburðar, þar bann 
veitti ofs miðið gott, og gaf ofs Dögg af 

bimni og frjóvfamar átstíðir. 
Merk: Oſs byrjar með fannarlegu þafflæti, ab 

vidurkenna eind þær ſmarri, fem hinar færri guds 

gáfur, og albrei kvida fyrit, ab hann muni 

Íynja oſs þefa, fem hann fjer ab oſs er Þjenanlegt. 

$ 8. Gud er miffunfamur, og fúð til 

að veita oſs hugfvslun í vorum hormungum, 

og frelsa oſs frá beim á þeirri tíð, og mó 
þeim hætti, fem hann fjer oſs hagfvæmafi, 

allt eptir því, fem vor velferð útfrefur. 
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Gálm. 103, 13. Æins og faðirinn er born= 

unum liknſamur, eins er Drottinn miſkun— 

ſamur þeim, er bann óttaft. 2. Kor. 1, 3. 
Merk: 3 llum vorum mótgangi megum 

vjer með von og traufti leita bælis hjá 
miffunfamum guði, og hvorki reiba oſs á 
vorn eigin viðbóm, nje mannanna adſtod, fem 

opt Fann ab bregdaſt. 

S 9. Guð er heilagur, fem ætíð elffar 

þad góða, en hefur ftærjtu miðþófnun á 

ollu því, jem illt er. 
Gálm. 5, 5. Drottinn, þú ert ekki fá guð, 

fem óguðlegt athæfi líEar; hver, fem er 

vondur, fært ekki að vera bjá Þjer. 

1. Pjiet. 1, 15. Verið heilagir í ollu yðar 
Dagfari, eins og {fá er heilagur, fem yður 

befur Eallað. 

Merk: Yjer eigum með vartérni að ford⸗ 
eft allt, fem illt er, því þab er gudi á móti, 

En sjer eigum að áftunda fannan guðsótta, 
ef sjer giljum, ab honum lifi vid oſs, og hann 

lie oſs jafnan nábugur. 

$ 10. Guð er rjettlátur, og gengur 
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ríft eptir, að lifad fje eptir hans bodord— 
tm, fem að ollu leyti horfa til vorrar nyt: 
lembar; beſs vegna vill hann umbuna 

einungið þeim, þem hlyda honum, en hegna 
þeim, ſem honum eru óþlýðnir. 

2. Mói. b. 20, 5, 6. Æg er Drottinn 

þinn guð; eg et vandlátur guð, fem læt 

begningu fyrir feðranna tenglæti koma 
fram á börnunum í þriðja og fjórða lið, 
— það et að fegja — á þeim, fem mig 
bata. Eg er lika fá, fem auðfýni miftun- 
ſemi í þúsund liðu á þeim, fem mig elfa, 
og við þá, fem varðveita mín boðorð. 

Róm. 2, 6. Guð mun gjalda einum og 

fjerþverjum eptir bans verum. 

Merk: a) Það er mikil beimfta, að bugsa 

guð muni fjá í gegnuni fingur við oſs, 
hversu lengi fem vjer afram holdum i 

ſyndunum; því hans rjettlæti ütheimtir, ab 
hann hegni því vonba odrum til ffelfingar og 

vibygrunar, ſoo að mennirnir Teibift efti til 

lafta og óbyggba af vondra eptirbæmum. 

b) Med því gubi fýnift ekki þjenanlegt, ab hegna 
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ætið ebur lauma, eptir fjerþverð verbugleifum, 

í beſsu lifi, þá dregur bann opt bvott= 
tveggja undan til þefs í odru lífi, hvar 
bæbi fá óguðlegi, og lifa þinn gudhraddi, út- 

tafa hver upp á fínn máta fín verfalaun. 

8 11. Guð er ſannordur, og Dregur 
ojs aldrei á tálar med neinu faldi; hann 
er trúr, og beitir hvorki nje lofar odru en 
því, er hann bæbi fann og vill efna. 

4. Moͤſ. b. 23, 19. Guð er ekki eins og 
madurinn, að bann ljúgi, ekki heldur eins 

og mannsins barn, að bann fjái fig um 

bönd. 5 

Gálm. 33, 4. Drottins orð er fannar 

legt, og bann efnir vifsulega það, fem 
bann lofar. 

Merk: Oſs er þab nóg til trúarftyrfingar, ab 

vier vitum, hvad guð hefur látið ofs 

Funngjora í fínu orði, og bad eigum vier 

ab halda fyrir fatt, án nokkurrar efaſemi. 
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Annar Fapitnli. 
Um guds verk. 

I. 3vad ritningin kennir um ſtopunina 

og ſkapada bluti. 

$ 1. Gud hefur í upphafi ſkapad 
himin og jord af engu, alleina mö 

fínu afmætti, til gagns og gledi handa sll- 
um fínum lifandi ſkepnum. 

1. Móf. b. 1, 1. 3 ondverdu ſkapadi guð 

bimin og jarð. Gálm. 115, 15. Ef. 40, 26. 

Gálm. 33. 9. Zann taladi, þá ſkedi það; 
bann baud, þá ftóð það þar. 

Merk:  Gub hefur med ffopuninni þvo bájam- 

lega opinberab ſitt almætti, ſpeki og gæstn, 
ab fíerþver, fem med alvarlegu athygli gefur 
gætur ab heiminum, lýtur þar af ab upporv— 
aft, tíl ab beibra og vegſama gud, og batfa 

honum. 

S 2. Þegar guð hafdi á þer bag: 
um lokid ffspunarverfinu, sq gjort 
jordina byggilega handa ollum lifandi jfepn- 
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um, hvildiſt hann, eður hætti að ſkapa, 
á þinum ſjounda beginum. 

2. Mót. b. 20, 11. A fer degum gjardi 

guð bimin og jatð, og hafid, og allt, fem, 

í Þeim er, en bvíldift á binum a 
Degi. Gúln. 104. 

Merk: Sjoundi dagurinn, fem er fá ſidaſti 
í vifunni, var ad guds bodi heilagur bald= 

inn bjá Gyðingum, til þafflætíðsminningar 
um heimsins ſtopun; Þar á mót eigum vjet, 

Eriftnir menn, að halda beilagan fyrfta 
Daginn í vifunni, til þalflátrar enburmínn- 
ingar um Jesü Kriſts upprisu. 

$ 3. Á fjatta degi vifunnar ſkapadi guð 
hinn fyrfta farlmann, er hjet Adam, 

af moldu, og hina fyrftu konnu, ſem fall 

adiſt Eva, af mannsins ſidu. Bæði þan 

ſamtengdi guð í hjüſkap, til að auka 
fyn þeirra, og ad hvort um ſig ſtyldi ftunda 

annarð velferð. 
1. Moͤſ. b. 1, 27.—.28. Guð ſtapadi karl⸗ 

mann og Evennmann, blefsaði Pati 29 ſagdi⸗ 
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Aukizt Þið og matgfaldist, og upp fyllid 
jordina. 

Poſt. gb. 17, 26. Drottinn hefur gjatt, 

að allar mannanna kynkviſlir búa á alle 
um jardarhnettinum af einum ættftofni. 

Merk: Pad er viburfvæmilegt, ab vjer allir, án 

alls greinarmunar, berum umbyggju bver 

„fyrir odrum og elftum hver annan, eins 

og born af fama forelbri, Þar sjer allir játum, 

ab Adam og Eva hafi verið vorir þyrftu for= 

eldrar. 

8 4. Medal hinna ſynilegu guds 
ffepna ájarðunni er maðurinn hin 
ágætafta. ann er gæddur mö ffyn- 

fembarfullii fálu í hentugum likama 
handa henni; hann er og ſpo fettur af gudi, 
til að räda yfir sllum odrum býtum. 

Prjeb. 12, 7. Moldin blýtur að hverfa 

til jarðatinnar aptur, hvar hún áður var, 
er andinn til guðs, fem gaf bann. 

1. Móf. b. 1, 28. Gud fagbí til vorra 

fyrftu forelbra: Gjorid ydur jörðina undir- 

gefna, og drottnid yfir fiſkunum í fjón- 
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um og fuglunum í loptinu, og yfir ollum 

býtum, fem bræraft á jarðunni. 

Merk: Mennirnir bafa það miðla fram 
yfir dýrin, ab þeir geta  bugsað, talað 
og breytt eptir fEynfamlegri umhugsun; 

en med beſs meiri athygli eigum bjer ab gæta 

vor, ſvo bjer ekki vanbrúfum. hefða fóru yfir⸗ 

burbi á móti guds vilja, fjálfum oſs edur 
odrum til ſtada. 

S 5. Likami mannsins er {vo bag 
fvæmlega til búinn, ab bæbi getum vjer 
unnið Það, ſem nytjamlegt er, með lim— 

anna brúfun, og lika notid mifillar á 
nægju með ffilningarvitunum, jam 
eru: fjón, heyrn, ilman, ma FA f4 og 

tilfinning. 
1. Móf. b. 2, 15. Drottinn guð fetti 

Adam í aldingardinn Æðen, til að yrkja 
bann og vatta. 

Ef. 4, 28. Poſtulinn Þál heimtar, að vjer 

ſkulum erfiða, og vinna ofs inn eitthvað 
þarft, fvo vjer bafum nokkud til að gefa 
Þeim, fem með þurfa. 

ka 
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Merk: a) Bjer erum allir ſtapadir til ab erfida; 
þvi má enginn eyða finni tíð í iðjuleysi. 

b) Þegar vjer njótum einhverrar ánægju med 
ftilningarvitunum, Þá eigum vjer atid vand= 
lega að gæta hófs í hvetjum blut, en 
fordaſt alla vanbrükun, ſvo guds gazka verbi 
oſs ekkli til ſpillingar af ſjälfſtapar-vitum. 

8 6. Gálin er þá mannsins þart- 
ur, fem hugsar og alyktar. Hún er 
odaudlegur andi, gedd með ſkynſemi, 
til að pekkja, hvad rjett er eba rangt, og 
með frjalsrædi, til að velja annadhvort 
gott eður illt. 

Matt. 10, 28. Jesüus fagbi: Zradizt ekki 

þá, fem lífamann deyda, en geta ekki líf 

látið fálina. 
Merk: Par ed fálin er æbri þartur mannsins, 

eigum bjer ab kappkoſta, ad láta ofs fram 
fara í nytfamlegti bekkingu og lærbómi, 
og atid girnaſt bið fanna góða, {oo vjer 
bæfilegir verðum til fannarlegrar  farjælbar, 
bæbi í þefsu lífi, og einfanlega í því tilkom— 
anda. 
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S 7 Allt, ſem gud ſkapadi, var yfr⸗ 

ið gott, og í bezta máta lagad til peſs, 
lem það bar ætlað; en einfanlega var mad— 

urinn, ſvo ſem ſtilningsfull vera, ſkap— 

adur eptir guds eigin mynd. 
1. Moͤſ. b.1,31. Guð fá allt, fem bent 

hafði gjott, og fjá, það var yfrið gott. 
1. Moͤſb. 1, 26., 27. Gud fagbi: Vjer 

viljunt gjóta manninn eptir vorti mynd og 

likingu; þá ſkapadi bann manninn eptir 
guðs mynd; bann ſkapadi þan, karlmann 
og konu. 

Merk: Um effert af Því vonda, er finnſt í heim⸗ 
inum, verður guði kennt, því hann var efti 

orfat til þefs. Gfulbin verbur einungis Mjá 
manninum, ſem ekki gætti ſins medfadda ſak— 

leysis. 

S 8. Peir fyrftu menn liktuſt 

guði í nokkru, og í því tilliti er ſagt 

Þeir hafi verid ffapabir eptir guds 
mynd. þar í voru þeir honum lifir, að 

Þeir. hafðu þeftingarfullan jfilning 
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á ollu, fet þeir með Þurftu, til ad byrja 

farfællegt líf; lifa hofdu þeir í viljanum 
lyft: og longun till hins göda, án 

beſs ab freiſtaſt af nokkurri tilhneigingu til 

ills. 

Prjed. 7, 29. Saloͤmon ſegir: Það hef 

eg fundið, að það, fem gud hefur gjart > 
manninum, er tjett. Ójer.á lifa við hah, 

fem poſtulinn Paäll fegir, Köl. 3, 10.3 Ad Þeir 

truudu hafi ikledzt nyjum manni, ſem 
endurnyjaſt til bekkingar eptir beſs mynd, 
fem bann hefur ſkapad. Ef. 4, 24. 
ert: Vier eigum ab áftunda, áð verða guði 

líEir að nýju, og keppaſt þefs segna baglega 
eptir, ab láta oſs fara fram í pekkingu og 

raͤdvendni, {vo vjer Verðum ad nýjum og betri 
monnum. 

8 9. Auk mannsins hefur gud lika ſkap— 

að aðrar ſkynſemdarfullar verur, 
fem hafa æðra. eðli, og fallaft englar. 

eir eru „andar, hafa því -ffynfemi og 
frjálsræði, en. jarbnejfir menn geta efti 
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ſjed þá án guds ſſerdeilislegrar tilhlutunar, 
því þeir hafa engan jardneſkan likama. 

Gálm. 103, 20., 21. ofið brottin, Þjet 
bansenglar, þjer oflugar betjut, fem fram⸗ 

Evæmið bans boð. Lofid drottin, Þjer bars 
þjónar, fem gjerið bans vilja. 

S 10. a) Nokkrir af tr heri ná fafa 
fjálffrafa fallið frá hlýðni finni við guð; 

þeir fallaft Þejð begna vondir englar, 

og líða þú hegningu, fem illſka Þeirra 

hafdi til unnið. 
2. Viet. 2, 4. Guð þyrmdi ekki englun⸗ 

um, fem fyndguðu, heldur fteppti Þeim 
niður til helvítis, og ſetti þá í myrkra⸗ 

fjatur, fvo ad þeir gepmift þar til doms⸗ 
ins. Matt. 25, 41. Fól. 8, 44. 

b) Hinir englarnir hafa ftabið ſtod— 
ugir í hlydni finni bið güd, og fallaft 
því góðir englar; þeir hafa yndi fitt af, 
ab ffoba guds dyrd, lofa hann „og „áfalla, 
og gjiora allt, fem. hann féipar þeim... #4 
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Qebr. 1, 14. Eru englarnir ekki þjón- 
uftufamir andar, út fendir vegna þeitta, 
fem odlaſt ſkulu fálubjálpina? Matt. 18, 

10.3 28, 2.—7. Súf. 1,26.—28.3 2, 9.—14. 
Merk: 3 Þriðju gtein af Fadir vor verb= 

um vjer minntir á, ad giora bad, fem guð vill, 

meb fomu lyft vg áftunbun, einð vg góðu engl⸗ 
arnir giora þab á himnum. 

TI. $vað titningin Eennir o(s um guðs for- 

fjón, og um viðhald allra ſkapadra bluta. 

81. Guð vidheldur sllum ſkop— 
udum þlutum með ſinu almætti, og 

ætur þá niðurtadun í náttúrunni 

halda fjer, fem þann einu finni hefur fett; 
því annars mundi hún fara aflaga. 

1. Móf. b. 8, 22. Medan jordin er við 

lýði, ſkal hvorki linna féð nje uppíteta, 
froft mje biti, fumar nje vetur, Dagur nje 

nótt. 
Saͤlm. 104, 13., 14. Drottinn, minn gub, 

þú vokvar fjallin hjer ofan að, og fyllir 
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landið með avextum, fem þú gefur; þú 
lætur gtasið fpretta banda fjenadinum, og 

Forn mannunum til nota, fvo að þú út 
leiðir brauðið út jörðunni: 

Merk; Bjer megum atid reiða oſs á guð, 
bvernig fem áftatt.er fyrir ofs; þvi meb 

fínu almætti, ſpeki og gezku verndar hann jafn= 

an heiminn; en vjer megum heldur albrei gleyma 

vi, ab vegſama hann og Þaffa honum. 

8 2. a) Guð ber umhyggju fyrir 

gllum fínum ſkepnum, ſmäum og 
ſtörum, veitir þeim ollum allt, fen þær 
við þurfa til lifs-uppeldis, gætir — 

og verndar boœr. 
Sälm. 145, 15., 16. Allra augu vona 

til þín, drottinn, og þú gefur þeim Þeirra 
fæðu í bæfilegan tíma; þú upp lykur þinni 

bendi, og feðut allar lifandi fEepnur með 

þinni blefsun. 

b) Gjer í lagi ber gud umhyggju 
fyrir monnunum, er med ſtynſeminni, 

og hennar rjettri brükun, geta ordid njót- 
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andi ; langt um meitt fælu en ſtynlausu 

ffepnurnar. 
Matt. 6, 26.—30. Jesus fagbi: Gætið 

að fuglunum í loptinu; þeir fá hvorki nie 

upp fEera, og ekki fafna þeir í Eornblaður, 
þó fæðir yðar bimnefti faðir þá; erud þjer 

ekki miflu ágætari en þeir? og þat eð 
guð fErýðir grasið á akrinum, fem ſtendur 
í Dag, en á morgun verður kaſtad í ofn, 

mun bann ekki miklu fremur það ſama vid 
yður gjora, þjer lítilttúadir? Matt. 5, 45. 
Merk: a) Vjer megum ekki misbrüka ſkyn⸗ 

lausar ſkepnur, eba fara illa med Þær, því 
gud, fem hefur ſtapad þær og narir, vill, ab 
þeim vegni vel, eind og oſs. 

bj Bjer eigum ffi ab misbrúða guðs gáfur 
til 6hofs, þvi:þann hefur efti gefib oſs þær 
til annars, en ad vjer ffylbum meb þeim efla 

vort eigið. og sannara fannarlegt gagn. 

c) Þar eð gud. hefur gefið oſs vora limi og frapta, 
tíl þefa vjer ffylbum brúfa þá til nytfamlegrar 

vinnu, þá vill þann ekki með odrum þætti bera 

umhyggju fyrir voru uppelbi, en ab vjer fjálfir 

fjeum jafnframt iðnir og. atorkuſamir, þver 
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í fínni ftjett og ſtodu. 1. Móf. b. 8, 19. 2. 

Teſs. 3, 10.— 12. 

9 Það er fannarlegur velgjórnitgur af 
guði, að vjer erum ſkyldugir að erfiða; 
þvi vid þab ſtyrkiſt heilsa likamans, og. fálín 

upporvaft, til ab hugga um Þab, fem er gott 
sg nytfamlegt, i ſtad peſs, ad fæfjaft eptir 

fynbjamlegri. glebi, 

8 3. Guð, fem er heimsins Drottinn 
og ftjórnari, ſthrir með fþefi og gazku 
ollu því, þem við ber í heiminum, fvo 

ad bæbi gott og illt fá þau endalok, fem 
honum þylja hagkvamuſt. 

Matt. 10, 29—31. Jesüs fagbi:: Beljaft 

ekki tveir titlingar fyrir einn ſmaͤpening? 

Samt fellur enginn af þeim til jardar án 

yðar fodur vilja; enn fremur: oll yðar 
bafuðdbár etu lika talin; óttist þefs vegna 
ekki; Þjer eruð meira verðir en matgit 

titlingar. 
1. Móf. b. 50, 20. Joͤſep ſagdi vib: bræbur 

ſina: Þjer ætluðduð að gjara mjer illt, en 

guð áfetti, að fnúa því til góðs, til að 
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gjata þáð, fem nú er fram komid, og halda 

morgu fólfi við lífið. 

Merk: a) Bier eigum ad fela guði á hendur, 
hvaða árangur verður af voru loglegu 
erfiði, þar ed etfert ſtedur án hang vilja eba 

leyfis. 

b) Þegar gud leyfir vondum monnum ab gjora 
ſtada, vegna beſs hann vill efti med valdi fvípta 

þá frjálðræbi þeirra, megum sjer famt treyfta 

þvi, ab bann í tæðan tíma muni fnúa því 

til góðs, annadhvort til vorrar eigin edur 
annara nytfembar. 

c) Jafnvel þó bad ſtundum liti foo út, eind og 
hinum ógublegu gangi allt ab óffum, et gud⸗ 

bræbbir megi líða naubir vg solæbi, er guð 

ſamt vísdómsfullur og tiettlátur í finni 
ftjórnun; þvi hann veit begt, hvad nytjamlegt 
er, bæbi hyerjum út af fyrir. ſig, og lifa oll 

um heiminum yfir hofud ab tala; en í þínu 

odru lífi mun hann vifðulega begna ſjerhverjum 
og launa ollum, eptir fem þver hefur til unnid. 

84. Sjerhverjum ber ab álíta 
þá {tabu, fem hann er í ſettur, eins 
og viſsa kollun af qubi, til að gjarn 
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þar ſpo mikid gagn, fem honum eptir fremfta 
megni, efnum og aſigkomulagi er mögulegt. 

1. Gam. 2, 7. Drottinn er fá, ſem gjótir 

fétæfan og rikan; bann et fá, fem nidur— 
Íægir og upp befut. 

1. or, 7, 20. ávet einn ftandi ſtodugur 

í þeirri ftjett, fem bann er til kalladur. 

Merk: ver fem er óánægður með fína 
ſtodu, fá áfafar guðs algóðu forfjótr, 
og fýnir í þvi milla faͤvizku. 

8 5. Hvad fem oſs mætir í beſsu 
lífi, hvort það er heldur ſorg eða gleði, 
er oſs af guði ætlað eptir begta til 

gangi, ſpo bjer hofum ætíð orſok til, 
að vera ánægðir með hang ſtjörnun 
og umräd. 

Hebr. 13. 5., 6. Látið yður nægjaft með 

Það, fem þjer hafid; Því fjálfur drottinn 
befur fagt: Æg ſtal ekki fvipta minni bendi 

af Þjer, og engan veginn yfirgefa þig; vjer 

getum því bugbrauftir fagt: Drottinn er 
minn bjálpatis eg fEal ekki Fvíða, 
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Róm. 8, 28. Vjer vitum, að allir blutit 

verða að þjena þeim til góðs, fem guð elta. 

Merk: OviðurEvæmilegt er fytir ofs, að 
falla í vil eður efafemi, þá mótgangur 
upp á kemur, þar sjer vitum, ab guds fors 
fjón vakir yfir oſs, og ab neyðin fjálf verður 

ab mebali í guds hendi, tíl að efla bort ſann- 
árlega gagn. 

Kærtómurinn um ſkopunina og viðhaldið. er 
ftuttlega útmálabur í fyrftu grein trüar— 
játningatinnar í fræbunum. 

Pridji Fapituli. 
Um ſpillingu mannanna af fyndinni. 

81. Meynflan fýnir, að mennirnir 
tru effi {bo góðir, þem þeirættu að 
vera. Allir hafa fína breſti, og hjá ollum 
hreifit fjer „einhver ſyndſamleg kilhneiging, hjá 

ſumum meir, en ſumum minna. 
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Roͤm. 3, 23. Allir hafa ſyndgad, og bafa 
ſkort á þeirri brósun, fem bjá guði gildir. 
#1, Jóþ. 1, 8. Æf vjer fegjum, að vjer 

bafum ekki fynd, þé ſvikjum vjer fjólfa 
ofs, og. fannleifutinn er eEEi.í ofs.. 

Merk: Bjer hofum enga orſok til, ab treyfta 
votum eigin verðugleiða, edur fyrirlíta 
adra; því allir erum vjer ófullfomnir, og fjer= 
hver hefur nóg ab áfafa fig fyrir. 

8 2. Su almenna fyilling mann- 
anna er einfanlega þar í fólgin, að þeir 
brüka effi féynjemina til rjettrar yfir 
vegunar, fem temur til af því, að fynd: 

ſamleg girnd til jardneſkra hluta, 
fem ſtilningarvitin fýðir til, hefur fengið ſvo 

mikið vald yfir hugſkoti þeirra, að þeir ſokj at 
eptir tjeðum hlutum, eing og væru 
þeir þad æbfta góba. Þar af kemur, að 

Maðurinn getur haft vit á því góða, en 

hefur jamt tilþneigingu tilþing vonda. 
Mart. 7, 21. —23. Segús ſagdi: Innan 

að, frá hugſkoti mannsins, Eoma vondar 
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hugsanir, hordomur, frillulífi, manndráp, 

þjófnaður, aͤgirnd, illſka, ſpik, auslæti, 
ofund, befmælgi, dramb, hirduleysi; allt 

pPetta kemur ad innan, og fautgat menninn. 

Hóm. 7, 18. Poſtulinn Páll játar: Ég. veit, 

að í mjer — það er, í ſyndumſpilltri nátt- 
útu minni — býr ekkert gott. 

Merk: Vjer verðum náfvæmlega að gæta 
vor, fvo áð vondar gitndir uppkveykiſt 

ekki hjá ofs, en alvarlega kapploſta, ab nið= 
ut Eefja þæt, þegar þær tafa til ab hreifa 
fier, ſoo Þær fäi effi yftrþonb, ug ab vjer 

bropumt effi í lefti og oͤdyggdir, ſem braga guds 

ónáð eptir fig, bæði í þefðu lift og í hinu til 
fymanba. 

S 3. a) ffi er guði um fþillingu 

mannsins að Eenna, því hann jfóp 

þá fyrftu menn faflauða eptir finni mynd. 
Sat. 1, 13. Ænginn fegi, nær bann 

fteiftaft: eg freiftaft af guði; því guð geta 
ut ekki freiftast af binu illa; bann fjálf= 
ut freiftat og einEis. 

b) Guð hafði bannað þeim fyrftu 
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monnum, að eta ávartinn af einu til— 

tefnu trje, en Þeir gjordu það famt, og fyr⸗ 
tt þá ſok urðu þeir efti einungið, fvo ſem 

óblýdugir, baubaftraffi undirorpnir, eins 

og guð hafdi hótað þeim, heldur miſstu 

{íta þeima fyrri lyft til þing göda, 

bar eð óregluleg girnd til jarbneffra hluta 
fjekk yfirráð yfir ſtynſemi og vilja þettta. 

1. Móf. b. 2, 16., 17. Gub brottinn baub 

manninum og fagbi: Af ollum trjám í ald- 

ingarðinum máttu eta, en af fEilningstrjenu 

góðs og ills máttu ekki eta; því nær fem 
þú etur af því, ſkaltu vifsulega deyja. 

Merk: Guð reyndi ekki fjálfs fíns vegna 
vota fytftu foreldra meb þvi, ab banna þeim 

ávoytinn á trjenu, Þar bann viſsi gjorla fyrir 
fram, hvort þau mundu blýba fjer ebur efti; 

beldur var þarf á einbverti reynflu vegna 
fjálfta Þeirra, allt eind og vegna fjerþverrar 
annarar ſtilningsfullrar ſtepnu. Reynſla Þefsi 

aͤtti ad gefa Þeim takifari til, ab brüka þeirra 

frjálðræbi, útvelja þib góða, og hafna því illa 

= 
) 
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eptir eigin umhugsun, Þeim fjálfum til ftab= 

feftingar í dyggd og rädvendni. 

8 4. Ritningin fegir oſs, ad einn af 
þeim englum, jem fallnir voru frá hlýðni 
við guð, og fjer í lagi fallaft djofull, 

hafi reynt til, ab ſteypa vorum fyrſtu for 
eldrum í ſomu naudir, ſem hann var fjálfur 

fominn í, og ginnt Gbu til, að eta af 
forboðna trjenu, en hún lokkadi ſidan 
mann finn Adam til ſama verks. 

1. Moͤſ. b. 3, 1.—6. Hoggormurinn ſagdi 

við konuna: Ekki munud þið deyja, því guð 
veit, að nær fem þið etið af því ttje, munu 
ykkar augu upp ljúEaft, og þið munuð 

verða eins og guð, í að þeffja gott og illt; 
en Eonan fá, að ttjeð var gott að eta af, 

fagurt á að líta, og girnilegt til fróðleiEs, 
fvo hún tó af þefs ávepti og át, og bún 
gaf manni fínum þar af, og bann át. 

Joh. 8, 44. Djofullinn var morðingi 

frá uppbafi, og vat ekki ſtodugur í jann= 
feifanum; því fannleiði er ekki i honum; 
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Þegar bann talar lygi, talar bann af fínu 

eigin, því bann et lygari og lyginnar hof⸗ 
undur. 

Merk: Hefdi gub átt ab-bindra vora fyrſtu 
foteldra frá, eð brjóta bans boðorð, há 
befbi bann orbib ab þvinga þá með al⸗ 
mætti fínu, þar eb Þeir vilbu efti viljuglega 

blýba bang bobi vg abvgrun. En þá befðu 
þeir mifst fEynfemi fína og frjálsræði, 
og undir einð ordid ab fEynlausum ſtepn— 
um, er efti hefdu ſidan getab tefib á móti 

Þeirri fælu, fen heim var ætlub; en það var 

efti famfvæmt guds fþeli og gazku. 

8 5. a) Vorir fyrftu foreldrar gátu 

efti látið það fafleyði ganga í ættir 
til affomanba finna, fem Þeir hefðu 

fjálfir miſſst; en af því eðli fjálfra þeirra 
var orðið Í þillt og ſkemmt, Hlaut þar 

af að leiða, að niðjar þeirra erfðu 
þejða fpillingu. 

Saͤlm. 51, 7. David játar: Eg er fæðdur 
í misgjarð, og í fyndinni gat mín móðir 
mig. Sól. 3, 6. 

5* 
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b) Sokum þejð, ad ſyndſamleg girnd 

til jardneſkra hluta fjekk yfirräd 

hjá vorum fyrſtu foreldrum, er hin 

fama girnd nú orðin mögnuð i allra 

manna fálum; með árafjslbanum fæðir hún 

af fjr ýmiðlegar fyndi, og Dauðinn er 

fú hegning, fem guð hefur við lagt, ef 

bær drygdar bæru. - 

Móm. 5, 12. Syndin er af einum manni 

Eomin í heiminn, og dauðinn vegna fynd= 

arinnar; fvo befur Dauðinn runnid inn til 

allta manna, af Því allir hafa fyndgað. 

óm. 6, 23. 

Merk: a) Æins og Það ttje, fem er af illri 

tegund, ekki getur borið bestu áverti, 

einð er beſs efti helbur von, ab forelbrar, ſem 

mífat hafa fatleysi fitt, og eru fyilltir af vond⸗ 

um girndum, kunni ab geta góða og með ollu 

ſaklausa affomenbur; því verfanin serbur ab 

lifjaft orſolinni. Matt. 7, 16., 18. Joͤh. 14, 4. 

b) Guð vildi ekki bindra, að fú almenna 

fpilling, fem af Hinum fyrftu monnum var 

fomín í heiminn, út dreifdiſt eptir náttúr- 
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legu eðli og tás til allra þeirta afkom⸗ 
anda, þvi hann hafdi frá eilifb fyrirbugab 
beim ollum nægilegt lausnarmedal vegna Kriſts. 
Róm. 11, 32, Gal. 3, 22. 

S 6. Þó fpillingin fje mifil, fan 
fomin er yfir alla menn, hefur gud þó hag⸗ 
ad því ſpo, að í vorum hjortum ffyldi eptir 
berba Drottnandi eptirlangan til (uffu 
og belgengni, fem efti leyfir oſs, ad vera 
oldungis hirbvlauðum um vora eigin velferd. 

Ef. 5, 29. Aldrei hefur neinn batað 
finn eigin likama, heldur fæðir bann o 
endurtnætir. 
Merk: a) Gannatleg farfæld bjer í heimi 

et einungis innifalin í velgrundaðti finn= 
istófemi og ánægju. Og megum vjer etti 
fæfjaft eptir neinu því, fem móti henni ſtridir, 
þar þab er mitlu meir farfælb vorri til hindr⸗ 
unar en eflingar. 

b) Leſti og 6dyggdir, fem án efa munu eptir 
á afla oſs mikils finniðóróa, eigum vjer af 
fremfta megni ab forbaft og af ab leggja. 

S 7. Epillingin hefur famt efti 
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getad ſpo mikid ad gjort, að bjer fjeum old— 
ungis tilfinningarlausir um það, ſem 
rjett er eda rangt í vorum athafnum; 
því eptir guds albíðu rädſtofun hofum vjer 
allir ſamvizku, er lætur oſs finna til 
innvortis ánægju, Þegar vjer gjarum þab, 
fem rjett er, en Þar á móti upp vefur 

innvortið óánægju og öröſemi, þegar 
vjer tefum oſs eitthvad það fyrir hend— 
ur, fem efti er rjett eður leyfilegt. 

Róm. 2, 14., 15. Pegar beiðingjarnir, 

fem eEEi bafa lagmálið, gjöra það af nátt- 

útunni, fem logmaͤlid fEipar, þá eru þeir, 

þótt eEEi hafi þeir logmaͤlid fjálfum fjer í 
logmaͤls ſtad; því þeir fýna, að lagmálsins 

verk eru ſkrifud í þeirra bugftot, með því 
þeirra famvisEa ber þeim vitni, og þeirra 
bugtenningar, fem ýmift aͤſaka eða afſaka þá. 

Merk: a) Samvizka vor et góð, þegar bjer 
finnum hjá fjálfum ofð, ab ekkert verdur med 

rjettu fundid að vorri breytni. Par á móti 
er vor ſamvizka vond, Þegar vjer finnum, 
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ab sjer efti hofum hegdad oſs, eins og Vera 

ber. ð 

b) Otærti Evol getur ekki hugsast en vond 
famvisEa, fem sfjælir meb fínu álaði bæbi í 

lifi og dauda. Peſs vegna eigum vjer því 
belbur ab kappkoſta, ab lifa gubrætilega, ſvo 

vjer getum haldid gödri famvigtu. 

c) $já mörgum fefur ſamvizkan um ſtund⸗ 
arſakir, meban Þeir etti gefa gætur ab illverk— 
um fínum, en einhvern tima mun hún þó vafna; 

mun Þá upp Toma Þefð meiri koidi og angur 
í fálunni. 

S 8. a) Maðurinn ſyndgar, Þegar hann 
verður brotlegur í einhverju, fem ſtridir 
á móti guds boði; beſs vegna er það allt 

fynd, fem efti er famfvæmt guds vilja. 
1. Jóh. 8, 4.  Áver fem fyndina drygir, 

bann gjoatir það, fem et móti lagmálinu, 
því það er fynd, fem er móti lögmálinu. 

b) Madurinn brýgir fynd með huge 
-tenningum og girndum, Þegar hann 
hefur ánægju af, að hugga um það, fem 

guði er á móti, og fæfift eptir því. 
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Matt. 9, 4. Jesüs ſagdi til Fariſeanna: 

Því hugsid þjer ſvo illt í ydrum hjortum. 

Matt. 15, 19., 20. - 

c) Maðurinn brýgir fynd med ordun— 

um, þegar. hann talar um eitthvad, ſem 

annaðhvort efti fambýður þeirri virðingu, 

et hann á gudi ad veifa, eða mödgar ell— 

egar Ífabar náungann. 
Watt, 12, 36. Jesus fagbi: Mennirnir eiga 

að ftanda reifning á domsdegi af fjerbverju 

óviðurEvæmilegu orði, fem þeir bafa talað. 

d). Madurinn drygir fynd mö verk 

unum, þegar þann annadhvort gjsrir eitt: 

hvad, fem gud hefur bannad, eður lætur 
ógjsrt þad, fem hann hefur ſtipad. 

1. Joͤh. 3, 6. vet, fem ſteduglega beld- 

ur fjer til guðs, drÿgir efti fynd; bvet, 

fen fyndina drygir, befur bvorti fjeð guð, 

nje aðhyllst bann. 
Sat. 4, 17. ver fem Eann að gjata 

gott, en gisrir það efti, bann fyndgar. 

Merk: Pad er ekki nóg, að vjer fordumſt 

| 
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„ útvottis ill orð og verk, fem gjora oſs ant: 
ftyggilega jafnvel í manna augum, heldur eig= 
um vijer einnig ab gæta vor við illum hug⸗ 
tenningum, fem effi eru þulbar fyrir alvis— 

um gubi, er hefur vibbjób á þeim og mun 
Vegna þeim. 

S 9. a) Allar fyndir eru ab fannu 
tangindi Í fjálfu fjer, þó eru þær ef fi allar 
jafnftórar, eba eins þegningar verbar. 

Sóh. 19, 11. Jesüs fagbi víð Pilatus: Sá - 
fen fjef mig þjer í hendur, befut meira 
fyhdgað en þú. 

b) Gannfriftinn mabur getur 
ſyndgad af brepffleifa, annaðhvort af 
því hann hefur effi betur vit á, jafnvel þó 
bann bæbi gæti og ætti ab hafa haft vit á 
því; ellegar hann gjorir það í brábræbi, og 
móti vilja fínum; en ſtrax ſem hann verður 
Þar bið yfirfjón fína, ang raft hann af henni, 
og með einlægum ájetningi, að vilja betra 
ſig, biður guð, fyrir Kriſts faðir, um náb. 
Móm. 7, 18., 19. Viljann til þefs góða 
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hef eg að ſonnu, en ekki krapt til ad fram⸗ 

Evæma það; því hið góða, fem eg vil, það 
gjati eg eEEi, en bið vonda, fem eg efti 

vil, það gjóti eg. 

ce) Hinn ogudlegi ſyndgar af áfetn- 
ingi, Þótt hann viti betur, og hann hefur 
yndi af Því, án beſs hann angriſt af illſku 
finni, eba bidji fyrirgefningar á henni, og 
{eitift við ab Betra ſig. 

Fil. 3, 18., 19. Margir breyta, eins og 

eg optfinnis bef ſagt yður, og með graͤt— 

andi tárum fegi enn, að þeir eru óvinir 
Kriſti Erofs, en afdrif Þeitta verða, að þeir 
tortynaſt; beir, ſem hafa magann fyrir ſinn 

guð, þytir fómi að ſkeommunum, og ſeækjaſt 
eptir jardneſkum munum. 

d) ver, fem ſyndgar af áfetningi, 

fýnir mö, því, ad hann metur guð 
einfig í hjarta fínu, og lætur effi á 
Íannaft, hverðu ójegjanlega gæzkurikur gud 

„et; Þejð vegna et það rjettvíft, ad bann 
fái hatdari hegningu en já, fem illa 



Um fynbina. 75 

breytir, án beſs ad gjora það af áfetn- 
ingi. 

Qúf. 12. 47. 48. á þjón, fem veit vilja 
berta fíns, og birðir eEi um, að blýða 

bonum, mun fæta Þungti begningu; en 

binn, fem ekki veit vilja bans, og gjatit 

eitthvað, fem er begningarvert, mun fæta 
vægari begningu. 

Merk: Pad ſtridir oldungis á móti þeirri elffu 
og virdingu, fem ſannkriſtinn mabur á ab þafa 

fyrir gubí, ab gjöra nokkud af áfettu rábi, fem 
bann veit ab ftriðir á móti guds vilja, ellegar 
ab láta nokkud af þvi meb áfetningi ógjort, 

fem honum ber ab gjöra. Hver, fem af bjarta 
virbir og elffar gud, fá forbaft meb meftu var= 
úb, ab brjóta visvitandi á móti nokkru hans 

bobyrbi. 1. Mót. b. 39, 9. Hóm. 6, 15. 

$S 10. a) Maðurinn getur efti odl- 
agt neina ſannarlega farjæld af 
fyndinni; því hennar imyndada fæti þverf- 
ur ffjótt; en bæði órójemi og blygdun ſam— 
bigfunnar og guds ónáð fylgja eptir henni, 
er einnig fteyþir manninum, og það ftundum 
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ſtrax í hefðu lífi, í margð. kyns eymd og 
volæði. — 

Ordsko. b. 14, 34. Syndin er lands og 

lýða tjón. 1. Zím. 6, 10. Jak. 4, í., 2. 

b) S eptirfomanbi lífi verda ſtrax 
kvalir og útilofun frá guds náð og 

miffunfemi vifð gjold og umbun 
ſyndanna, ef vjer heldum án yfirbótar 

áfram í þeim með gedbekkni og af áfetningi. 
Hóm. 2, 8., 9. fit Þá, fem ern mót= 

fnúnir og eEEi blýða fannleifanum, en fall- 

aft beldur á tanglætið, mun Eoma teiði og 
befnd; btellingar og batmEvæli munu koma 

yfir fálir allta manna, fem illſku drýgja. 
Merk: Miog bættulegt er, að láta fynd= 

anna tillokkanir tótfeftaft í bjartanu; 
þvi aut hefð, ab maburinn ſpillir meb því þug= 
arfarí fínu og fínniðlagi, þá getur fú fynb, 
fem opt er um bond hofd, orbib fljótt ab vana, 

og vaninn um fíbir ab forberðingu, og verður 

þá. yfirbótin lángt um torselbari. 
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Um það, hvernig Jesus Kriſtur hefur vid— 
rjett mennina úr Þeirra fpillingu. 

$S 1. Gud vildi effi, ab fyndin, 

fem í heiminn var fomin, ſkyldi ſteypa 

mönnunum í eilífa glotun, án beið 

noffur von væri um frelði; þefð vegna hef“ 

ut hann, af finni liknarfullu elſtu, fent þeim 
endurlaugnara, til að frelsa þá frá 

ſyndarinnar ſkadlegu verkunum, en beita 

þeim aptur adgang til ſinnar nadar, bæði 

í Þefðu lífi og í Því tilfomanba. 
304. 3, 16. Jesuüs ſegir: Svo elftaði 

guð vetgldina, að bann gaf í daudann 

finn eingetinn fon, til þefs að allir þeir, 
fen á bann trúa, ekki ſtkuli fyrirfaraft 

beldur hafa eilífa fælu. óm. 8, 32. Ef. 

Í lr 

Merk: a) Endurlausnarinn var ekki fend= 

ut, til að frelsa fynbuga menn frá þeirra 
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likamlegu nauð, því þeirra: ſannarlega gagn 
útþeimtir, ab guð. verður ab leyfa, ab horm⸗ 

ungar og mótgangur upp á falli fyrir Þeim, til 
ab vefja hjá beim longun eptir betra lífi, og 

koma þeim.til, ab afneita veraldlegum bjegóma; 

Ýebr. 13, 5.—11. Jak. 1, 2.—4. 

b) Eptir ſpeki fínni og elffu fendi guð endur⸗ 
lausnatann, til að afmá fyndatinnar 
ſkelfilegu verkanir, er olla monnunum meftu 

eymdar og báginba; því fynbinni fylgir guds 

reibi, órófemí ſamvizkunnar, vrvænting í daud⸗ 
anum, áfamt meb útílofun frá allri fælu og 
glebi í eilifbinni; því ógublegir eiga Þar efti 

von á odru, en Fool og ángift. 1. Jöh. 3, 

4,, 5. 2, Kor. 5, 21. 

8 2. Endurlauðnarinn er Jesüs 

Kriſtur, guds himneſka fodur eingetinn 
ſonur, ſem frá eilífð hefur verið ſameinad— 
ur fodurnum í einni og ſomu fannarlega 
guddömlegri Veru, en Éom í heiminn á þeim 
tíma, fem guð hafði ädur til tekid í ſinum 

fyrirheitum. 
1. Jóh, 4, 10., 15. Svo var þeirri elſku 



| 

| 
3 

Um enburlauðnína. 79 

varið, ekki að vjer elſkudum guð, heldur að 

bann elſkadi ofs, og fendi fínn fon, til að 

forlika fyrir vorar fyndir. — áver fem 

meðEennir, ad Tesús er guðs fonur, honum 

bjálpar guð ftaðfaftlega, og bann heldur 
ſjer ſtoduglega til guðs. Fól. 3, 17., 18. 

1. Moͤſ. b. 22, 18. Drottinn gaf Abraham 
þab loforb: Af Þínu affvæmi fEulu allar 

þjóðir á jordunni blefsun bljóta. al. 3, 
16. 1. Moͤſ. b. 3, 15. 

Merk: a) Æptir guðs eigin ſkipun var end⸗ 

urlausnarinn kalladur Jesús, fem bydir 

frelsari, fvo þar með yrdi ſynt, ab hann ætti 

ab frelsa mannkynid frá beirri eymd, fem ſynd— 
in hafdi fteypt bvi i. Matt. 1, 21. 

b) Endurlausnarinn Eallaft Kriſtur ebur 

Meſsias, vegna þefa, ab fpábómarnir tala um 
bann, ſvo fem þann brottinð ſmurda, er vera 

ſtyldi herra og Fonungur í andlega nädarrikinu, 
fem gub ætlabi ad láta þann ftofna til fynb= 

áranna freldið. 

e) Ænginn annar en Jesus af Nazaret 

getur vetið Meſsias, þvi all þau einkenni, 
fem honum eru tillogd í guds fyrirheitum, eiga 
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fullkomlega heima hjä honum. Jöh. 7, 40., 42. 

Watt. 26, 63., 64. Joh. 4, 25., 26.3 9, 
35., 38.3 18, 82. —37. 

Meſsias átti, ab því leyti fem þann var mabur, 
ab vera Bominn af Abrahams ætt, 1. Moͤſ. 

b. 22, 18., ug Davíðs Eynþætti, Es. 11, 
1.; lifa fæbaft í Betlehem, Davíðs borg, 
4 

Meſsias átti ab koma í heiminn, áður en Gyd⸗ 
ingar bafðu oldungis mifst fína eigin 
valdftjótn, 1. Móf. b. 49, 8. —10., ábur en 

feinna mufterið í Tetúfalem eydilagdiſt, 
Ýngg. 2, 7., og ábur en fú tíð væri liðin, 
fem fpámaburinn Daníel hafdi til tetið, 
Dan. 9, 24. -27. 

Meſsias átti fyrft ab líða fára pínu og uf⸗ 

laͤtinn verda, en ſtrax bar eptir upp risa af 
grofinni til 6forgengilegs lífs, og, med þvi 
ab út breiba fínn Íærbóm, fnúa morgum þjób= 

um frá ſturdgoda-dyrkun til ſannleiksins — 

ingar. Sälm. 22, 1.—19. Es. 53, 1.— 
Fn 16, 5.—11.; 110, 1.—4. Eg. 42, — 

; 53, 10.- 12.3 55, 1. -5. 

— Þetta er fram Eomið einungis á Jesú 
frá Nazaret, og getur ſidan efti fram komid 
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við neinn annan, Því þan einkenni, ſem hin—⸗ 

um tilfomanhi Meſsias var lyſt með, eru efti 
lengur til. 

8 3. Jesüs Kriftur er, að því leyti 
fem bann er maður, fominn í heim: 
inn á þann hátt, að hami faddiſt af 

Maríu meyju. Hann ſameinadi þá gud: 
dömlegu náttúru við þína manndömlegu, fem 

til búin var í mödurlifi af heilags anda frati, 

með þeim hætti, þem hjer efti getum ſkilid, ſvo 
að hann er undir eing bæði guð og maður, 
og verfar ætíð með báðum jínum náttúrum. 

Matt. 1, 20., 21. Engillinn ſagdi við Jöſep, 

fem var trúlofaður Maríu: Míla þú ei fyrir 

þjer, að ganga að eiga Marín, feftarFonu 

þína; því fá þungi, er bún gengur með, 
er getinn af beilagum anda, og bún mun 

fon fæða, og bans nafn fEaltu Falla Jesüs, 

því bann mun frelsa fitt fól af þefs fynd- 

um. Qúf. 1, 35. 

Múm. 9, 5. Kriſtur er eptir holdinu, eð= 

ut fínni manndómlegu náttúru, ef fedrun⸗ 



82 Fijordi fapituli. 

um; hann, fem er guð yfir ollu, blefsað- 

ut að eilífu. 
Merk: Allt bad, fem Jesüus Kriſtur afrekadi 

banda oſs, giordi bann ekki fem eintómur 
maður, heldur fem guð og maður undir 

eins. Peſs vegna hofum vjér lifa fterfuftu 

fullvifðu um, ab fú enburlauðn, fem hann hef— 

tr oſs afrefab, ſie fullgild. 

8 4. a) Jesüs Kriſtur varð jannar- 
legur madur, mé ſaälu og lífama eins 

og vjer, en bo án ſyn dar, og fullkomlega 
heilagur í ollu fínu framferði. 

Joͤh. 8, 46. Jesus fþurbi óvini fína: Zver 

af yður getur ſannad upp á mig nokkra 
fynd? 1. Piet. 2, 22. Hebr. 7, 26. 

b) Seðúð fýndi í ollu fínu liferni 

hlýðni við oll guds bodord, bæði til 
ad afreka oſs betra tettlæti, og lífa til að 
eptirláta oſs hið bezta eptirdeemi, fem vjer 
fylgja ſkyldum. 

Roͤm. 5,19. Eins og af þefs eina manns 
(Adams) óhlýðni eru þeir matgu fyndugir - 
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orðnir, eins munu lika þeir morgu af hins 

eina (Jesú Kriſts) hlydni verða tjettlættir. 
1. Piet. 2, 21. Rrtiftur hefur oſs eptir= 

dæmi gefið, til þefs vjer ſkyldum feta í hans 
fótfpor. Matt. 11, 29. Gil. 2, 5. 

Merk: a) Æins og Jesu Kriſts eptirbreyt⸗ 

endur, eigum vjer ad hans dami, með alvar—⸗ 

legri aͤſtundun, ab fýna, að vjer ſſeum aͤnegd⸗ 
ir með það, fem gud vill vera láta. Matt. 
26, 39.3 lifa hafa eptitlangun og kapp 

á, að gjara það, fem honum er — 
Joh. 4, 34. 

b) vjer eigum eptir Jesú Dæmi að láta á 
fantiaft í verkunum, að vjer elſkum alla 
menn, með því ab kenna í Þrjóftíum Þá aumu, 
og bjálpa Þeim eptir efnum, Lük. 7, 11. —17%. 

Matt. 9, 35, 86.) lika fúslega fyrirgefa vorum 

moͤtſto dumonnum, Lük. 23, 34., vg Vera reidu⸗ 

búnir til ab Þjena þeim í ollu. Joh. 13, 1. —20. 

ce) jet eigum að Beppaft eptir, að Tifjaft 

Sesú í þolinmæði; 1. Piet. 2, 23. Matt. 
26, 47.—54, Luk. 22, 61.—68.3 einnig í því, 
ab vera aͤnegdir, og afneita fjálfum ofs 
vegna ſannleikans. Matt. 8, 20. 

6* 
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S5. a) Þegar Jesüs var þrjátíu ára 
gamall, et hann ſkira ſig tánni Jör— 
Dan, og þá var af himnum með dyrdlegum 

hætti funngjatt, að hann væri guds ſonur. 
Matt. 3, 16., 17. Þegar Jesüs var ſtkird⸗ 

ut, ftje bann jafníEjótt upp úr vatninu, og 

fjá, bimnarnir lukuſt upp yfir honum, og 

Sóbannes fá guds anda ofan ftíga og yfir 
bann Eoma, og fjá, roddin af himni ſagdi: 

Þefsi er fonur minn elfEulegur, fen eg bef 

velþófnun á. 

b) Jes üs var ffrar eptir ſkirnina á eyðir 

morku reyndur í fjórutíu Daga mö 
margſlags hætti, fvo ab hann mö ſinu 
ſtoduglyndi gæfi oſs Dæmi, til ab breyta 
eptir. 
at 2 13. Andinn (guðs andi) 

færði bann jafnfBjótt út á eydimorkina, og 

Sesús vart þar í fjatutín Daga, og varð 
fteiftaður af andſkotanum. Matt. 4, 1.—11. 

e) Eptir ad Jesüs var ſtirdur, og hafði 

afſtadid freiftinguna, ferbadift hann um 
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kring medal Gydinga á fjórða ár, 
og kenndi þeim, eins og ſpamadur af himn— 

um ſendur, guds räd og vilja um ſynd— 
aranna frelsun og ſäluhjälp. 

Mark. 1, 14., 15. Jesüs prjedikadi lardom—⸗ 

inn um guds rifi og ſagdi: Tíminn er Eom- 
inn, og gudsriki nálægift; fjáið að yður, 
og trúið evangelíð. Matt. 4, 23. 

d) Medan Jesüs gelt í kring og fenndi, 
ſtadfeſti hann opt kenningu fína með 
miflum og gezkurikum kraptaverkum, fem 

anafjóðlega ſyndu, að hann var af gudi ſendur. 
Matt. 11, 4., 5. Jesüs ſagdi við Tærifseina 

Johannesar ffírara: Satið og Funngjatib Hó 

bannesi, það fem Þjer heyrid og fjáið: 

blindir fá fýn, haltir ganga, líf þráir þreins- 

aft, Daufir heyra, daudir upp risa, og vol= 
udum verður evangelium boðað. Poſt. gh. 

10, 37., 38. 

Merk: a) Med Jesu Kriſts dyrmata lær- 
domi er hvad af hverju afmaͤd og upp 
rætt fú vidurſtyggilega bjáttú og af— 
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gudadyrkun, fem ábur brottnabi í veroldinni— 
1, Kor. 8, 4. —6. 

b) Med Sesú lærdómi bafum vjer fengið 
tjetta þefEingu á guði og bars vilja í 
þvi, fem vidkemur fynbaranna fáluþjálp. Jöh. 

A a ig S92g, Br AR AT 
c) Sesús hefur Eennt ofs það, fem sjer annars 

værum efti fullvifðir um, nefnil. að annað 

líf fje til eptir þetta, og ab gudhraddir komi 
eptir daudann í eilifa fælu. . Jóh. 3, 13.— 18.3 

5, 21.—29. 1. Piet. 1, 3.—5. 8. Kim. 1, 

8.—10. 

d) Sesú lærdómur er fa besti leiðarvísir 
til dyggdafulls Tífernis. Matt. 5, 6., 7., 
13., 15., 18., 20., 23., 25. út. 10, 16. —18. 

Joͤh. 13, 14.—16. 
e) áver, ſem með einlægu bjattaþeli vill 

medtaka Hesú lærdóm og fylgja bonum, 
mun fannatlega komaſt eð taun um, að 

í bonum et guðdómlegur kraptur, til ab 
betra hjartad, hugga ſamvizkuna, og ftabfefta 
vonina um eilífa ſelu. Þar med ſtyrkiſt lika 

í kroptugaſta máta vor fullviſsa um, ab beſsi 
læerdoͤmur ſje fodursins ord, fem hann ljet ſoninn 
opinbera mannkyninu, og ad fá lerdömur fje hefa 
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vegna í ſannleika gubbómlegur. Jöh. 7, 16. 
17.; 8, 81,.—36.3 12, 44. -50.; 14, 8.—10. 

S 6. a) Meðan Jesüs Fenndi á 
Gydingalandi, var hann unbirorþinn 
margs konar ofjófnum, par ed hofdingj— 
ar Gyðinganna, fyrir ofundar ſakir yfir því, 

hvad mikid honum tófft við almúgann, og 
af hætti við Jesüm, af því hann vildi efti 

fegra vonzku Þeirra, reyndu til, bæbi með 

bjelum og ofriki, ad tafa hann af lífi. 
Lük. 19, 47., 48. Zann Eenndi Daglega í 

mufterinn, en hinir æðftu pteftar og ſtript⸗ 

lærðir og bafðingjar lýðsins fóttu eptir, að 

fyrirEoma honum; þó fundu þeir ekkert, 
er þeir gætu gjart; því allt folkid hnje að 
botum og blýðdi bonum. Watt. 12, 14.3 

22, 15.—21.3 27, 18. Rúf. 20, 20. 

b) Seðú eiginn Tærifveinn, ſvikar— 

inn Judas, bar um ſidir feyptur, til 
ab felja hann hafdingjunum í henb- 
ur, fem þá bæmbu hani án allta fafa 
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til dauda, og fengu hann hinum heidna 
landsdömara;, Pontius Pilatus. Peſsi 

Pilatus öttadiſt reiði keisarans, þem þeir 

hótuðu honum, og Het, móti vilja fínum, 
hüdſtrykja Jeðúm, þyrnifrýna, hæba, 
og negla eins og illvirtja á kroſsinn, og 
har upp gaf bann finn anda. 

Matt. 20, 18., 19. Jesuͤs ſagdi fyrir fram 

við fína lærifveina: Sjá, vjer fórum nú upp 

til Serúfalem, og har mun mannsins fon 

verða fram feldur bæfudpreftunum og hin⸗ 

um f€riptlærðu, og þeir munu dæma bann 

til dauða, og fá bann heiðingjum, til að láta 
fpotta bann, hüdſtrykja og Erofsfefta. Matt. 
16, 21.—23., 17, 22., 23. Lük. 18, 31. —34. 

Matt. 26, 14.—16. Mark. 14, 48. -46. ók. 

13, 21.—30.; 18, 1.—9, 

Qúf, 23, 46. Loksins fallabi Jesüs á kroſsin— 

um með hárri rauftu og fagbi: Faðir, í þín= 

at bendue fel eg minn anda; og í því 

bann fagdi það, upp gaf bann-finn anda. 
Joh. 19, 33.—37. 

— 

— 
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ce) Jesüs vard ekki einungis ad þola 
{ára pínu á likamanum, heldur leið 

bann lika á fálunni beiffa kvol og 
angiſt, Vegna mannanna fynda. 

Matt. 26, 37.—39. Þegar Besús var kom⸗ 
inn í grasgardinn, tok bann áfaflega að 

btyggjeft, fegjandi: Mín fál er hrygg allt 

til daudans. Þar eptir gekk bann lengra 

fram, fjell. niður á fína áfjónu, bað og 

ſagdi: Fadir minn! ef það er moaguleat, 

þá líði þefsi Ealeifur frá mjer; þó ekki 
eins og eg vil, beldur eins og bú vilt. 
Matt. 27, 46. Lük. 22, 41.— 44, 

Merk: a) Jesüs fýnbi með hugprydi fínni, ab 
bann væri eEEi hreddur fyrir dauðanum, 

Þegar hann gekk á móti óvinunum, fem voru 

að Teita ab honum; hann viſsi lifa, ab þínir 

himneſtu anbar munbu veita fjer lib, ef þann 
vilbi {líta fíg úr hondum óvina fínna; og þar 
þeir allir duttu til jarðar, Þegar hann talabi, 

fynbi hann, hvad hægt fjer hefbi verid, ab 

íleppa frá Þeim, ef bann hefdi víljab, Matt. 

26, 53. Joͤh. 18, 4.—6. 
b) Pad var efti ab unbra, þó Besú, eins og 
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manni, bloſkradi, ab hugsa til þeirrar ógn= 

arlegu þínu, er fyrir honum lá; en longu ädur 

viſsi bann, hvad yfir ſig mundi koma, var famt 

ætíð öhræeddur ug reiðubúinn, til ab tafa Þab 
allt  fáman mannanna begna upp á fíg eptir 

ſins fobur vilja. Af þvi er aubrábib, að 

bans miðla ſaͤlar⸗aAngiſt befur einkanlega 
Eomið af því, að bann fetti fjer fyrir 
fjónir allra ſyndugra manna afbrot, fvo 
vibbjóbóleg fem Þau eru, og fá, að þau oll voru 
fíer nú tilreifnud. E3. 53, 6. —12. Hebr. 5, 7. -9. 

8 Ta) Jesüs var oldungis ſaklaus, 
og vard ab lida, án beſs hann í nokkru 
hefdi brotið eða ſyndgad. 

Qúf, 23, 4. Pílatus fagbi vid hina adſtu 

preſta og lýbinn: Æg finn enga fat bjá þefs- 
um manni. Matt. 27, 4., 18., 19., 23., 24. 

b) Jesus gekk með fúðum bilja undir 
pinuna, og af eljfu og medaumkun yfir 

oſs fyndurum, eptir ſins himneſka foður 
rädi og bilja, bar vjer annarð hefðum 
tiliflega tortýngt vegna borra ſynda. 

Bil. 2, 6. —8. Þó að Jesüs Kriftur væri 
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í guðs mynd, fór bann famt ekki með það, 

eins. og það væri herfang, að bann var lik⸗ 
ut guði, beldur lítillæfEaði bann fjálfan 

fíg, tok á fig þræls mynd, og var blýðinn 
allt fram í daudann, já fram i daudann 

á Erofsinum. Jóh. 10, 11., 18. Gálm. 40, 6.—9. 

ec) Jesüs leid pínuna í alla ſynd— 

ugra manna ſtad og fyrir oſs alla, 
ſpo hann gæti friðþægt fyrir vor morgu 
afbrot, med að þola þá hegningu, fem 
vjer allir hofdum til unnið; með þvílífum 
hætti gat gud fyrirgefið ofð ſyndirnar, án 

beſs ad gjora móti rjettðæmi fínu, ea 
ſkerda ſitt logmal, ellegar ad veifja fitt 
herradæemi. 

Matt. 20, 28. Jesuüs ſegir: Mannsins ſon⸗ 
ut er ekki kominn, til að láta fjer þjóna, 
heldur að bann þjóni fjálfur, og út gefi 

ſitt líf til lausnargjalds fyrir marga. 1. 

Tim. 2 5., 6. Hól. 6, 51. Móm. 5, 7., 8. 

Matt. 26, 28. Þegar ab þvi var komid, 

ad  Seðúð gengi til. daudans, ſagdi þann: 
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Mitt blóð út helliſt fyrir marga, til ſynd⸗ 
anna fyrirgefningar. Ef æt si rs5, 

3. Es. 53, 4. —182. Hebr. 10, 1.—14. 

Ef. 5, 2. Kriſtur elſkadi ofs, og gaf fíg 

fjálfan út fyrir ofs til fórnfæringar og 
ſlaͤtrunar⸗offurs, fvo guði væri það þófn- 

atlegt. Hebr. 10, 1.—22. 2. Kor. 5, 15., 21. 

Merk: a) A gamla teftamentisins tíðum 
varð binn æðfti preftur Gyðinganna, eptir 

guds ſtipun, á binni. millu friðbægingarbátið 
að bera fórn inn í belgiðóminn, til for= 
likunar fyrir fólfgíng fynbir. 8. Móf. b. 16, 
1.—28. Æn þefsi fórn átti að fyrirmynda 
ftiðbægjandi pínu og dauda endurlausn= 
atans, er koma fEyldi, Gydingum til advor⸗ 
unar og endurminningar um Þá begningu, er 

fynbín hafdi til unnid. Hebr, 10, 1. —4. 
b) Þegar Sesús fórnfærði fjer fjálfum til 

friðþægingar fyrir heimsins fyndir, fýndi 
bann, eð bann væti fá tjetti æðfti preſt⸗ 
ut, fem guð bafði til fett, og hann fram 
bar þá forlifunarfórn, fem einſomul nægir til 

eilifrar fridbegingar fyrir alla. Hebr. 9. 11., 14- 

c) Sótnfæringar gamla teftamentisins af 

tófuft oldungis, Þegar Jesús Kriſtur 
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fótnfærdi fjálfum fjer; en all hjátrúarfull 
fridbegingarmedol, fem mennirnir hofdu fjálfir 

upp fundid, og fem ætíð hofdu verid kraptalaus 

ug einkisverd, fjellu þá af fjálfum fjer um toll, 
og urðu að engu. 

d) Bjer eigum að leita náðar bjá guði, ein= 
ungis vegna Sesú Kriſts, fem allt í einu 

hefur fullnægju gjort fyrir alla menn, og með 

fínni þínu og dauda opnað llum oſs abgang 

tíl, ad odlaſt fyrirgefningu ſyndanna, Þegar 

vjer fnúum oſs af bjarta „og trúum á þann. 

Hebr. 4, 14.—16. 7, 26., 27.3 9, 24. —28.; 
10, 19.—81. 

SS. a) Jesüs Kriſtur tóf ſitt líf 
aptur á þriðja degi eptir fínn dauda, og 

upp teið úr grafinni, eins og hann 
hafni fjálfur áður fyrir fagt; þar eptir var 
bann fjorutíu Daga á jordunni Hjá 
vinum fínum og Tærifveinum, og ſtadfeſti 

trú þeirra með fenningum og áminningum. 
Poſt. gb. 1, 38.—9. Æptir að Jesüs hafdi 

liðið pínuna, tjeði bann fjálfan ſig poſtul⸗ 

unum lifandi, með margum augljósum 
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fannfætingum, og ljet þá fjá fíg um fjoru⸗ 

tíu Daga, og taladi við þá um þá bluti, 

fen heyrdu til gudsriki. Poſt. gb. 3, 13. — 
15. Matt. 16, 21.3 17, 22.—23.5 20; 16.— 
19.) 27, 63. 

1. Kor. 15, EEN Kriſtur, ſem do vegna 

vorra ſynda, eptir ritningunum, og var 

gtafinn, hann er upp aptur risinn á þriðja. 

Degi, eptir titningunum, og ert fjeður af 

Befa, og fíðan af þeim tólf; því næft var 

bann fjeðut af meir en fimm hundrud bræðr- 

um í einu, fem fleftir voru á lifi, Þegar 

poſtulinn Páll ffrifabí Þetta. Matt. 28, 1.— 

20. Mart. 16, 1.—16. Qúf. 24, 1.—49. 

Joͤh. 20, 1—31.; 21, 1.—25: 

by Eptir að þeir fjarutíu Dagar voru libn- 
it, var fá upprisni Jesüs ekki lengur 

fýntlega nálægur á jordunni, heldur 
fór þann upp til himna, ab áfjáandi 
Lærijveinunum, eptir að bann hafdi bleſsad þá, 
og gefið heim maft og myndugleifa til, að út 
breiða finn lærdóm mebal allra þjóða. 

út, 24, 50, —52. Þegat Hesús hafði lok⸗ 
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ið tali fínu við læriſveinana, fór bann með 
þá. til Betaníu, bóf upp bendur fínar og 
blefsaði þá; en meðan bann var að blefsa 

þé, ſkildiſt hann frá þeim, og varð upp 
numinn til himna; en þeir tilbáðu bann, 
og fheru aptur til Setúfalem með miklum 

fögnuði. Matt. 28, 18.—20. Mart. 16, 19. 
Poſt. gb. 1, 9. —41. Ef. 4, 8. 

c) Þegar Jesüs var til himins farinn 

Íettift hann til hægri handar fodurnum, 
fem þýðir, að hann tóf til ab ſtjorna heiminum 
með fínum himneffa feður, þvo að allar 

ſtynſemdarfullar ffepnur eiga ab játa, að 
bann fje beirra hetta, og eiga ab tilbiðja hann. 

Bil. 2, 9.—11. Guð hefur bátt upp hafið 
bann, og gefið honum þá tign, fem et allri 
tign æðri, fvo að fyrir Sesú tign ſkulu oll 
Enje beygja fig, bæði þeirra; fem á himn⸗ 

um og á jordu og undir jorðunni etu, og 

fjerbver tunga viðurBenna, að Sesús Rrift= 
ut fjeðtottinn, guði faður til dýrðar, Ef. 
1, 20 — 22. 
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a) Ginfum er Jesüs Kriſtur, ab 

því Íeyti, fen hann er endurlausnari, þíns 

fafnadar andlegur Éonungur og 

Drottinn, þar eð hann ber umhyggju fyrir, 

ad ætíð ſjeu þeir á jordunni, fem játa hans 

býrð, og að vantrúin effi geti með vjelum eða 

ofrífi eytt þeim; hann hagar því lífa bo, ad 

hans lærdómur út breidiſt meðal mannanna, 

þar fem hann fjer ad hann fær framgang til 

ſannrar nytſemi. 
Joͤh. 18, 36.,37. Jesüs játabi fyrir Pilatus: 

Mitt riki er ekki af þefsum beimi, og famt 

et eg Eonungur; en til þefs er eg fæðður, 

og til þefs er eg í heiminn Eominn, að eg 

beri vitni fannleiEanum, og hver, fem elft- 

ar fannleifann, fá blýðir minni roddu. 

Luͤk. 1, 31.—33.3 2, 11. 2. Gam. 7, 12. Gálm. 

45, 7.3 110, 1,—4. (Eg. 53, 11., 12. 
Poſt. gb. 5, 31. Guð befur upp bafið 

bann til ſinnar bægti handar, til þefs bann 

fje leiðtogi og lausnari, og veiti Israel 
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apturbvarf og fyndanna fyrirgefningu. 
Matt. 16, 17., 18. 

e) Jesüs er vor talsmaður hjá fínum 
bimneffta fodur, og biður fyrir oſs, ab 

lín enburlauðn megi koma oſs til gagns og 
nota, þvo vjer ekki fyrirforumft vegna vorra 

lynda, heldur fáum náð til apturhvarfs, trüar 
og belgunar, og getum sblagt þá ſäluhjälp, 
lem hann útvegaði oſs. 

tl Sp Vjer bafum aͤrnadar⸗ 
mann bjá fodurnum, Jesúm Rtift hinn 
tjettláta, fem er forlikun fyrir vorar fyndir, 
þó efti einungis fytir vorar fyndir, heldur 
lika fyrir allrar veraldarinnar (fyndir). 

Hebr. 7, 25. ann getur gjort þá ætíð 
fálubólpna, fem bann let Eoma til guðs; 
því bann lifir æfinlega, tíl að biðja fyrir 
Þeim. Móm. 8, 34. 
Merk: a) Med finni upprisu og himnafor 

befur Jesüs fannað, fvo ekkert verður á 
móti haft, að bann er fendur af guði, 
og er í ſannleika guds fonur, einð og þann 
ſagdiſt sera; Matt. 12, 38. —40. Rúm. 1, 4. 

í 
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b) Þat eð Sesús er upp tisinn frá daud⸗ 

um vg upp Ítíginn til þímna, hofum sjer nú 

meltu fullvifsu um, að guð befur álitið 

bans friðþægingu fullgilda heiminum til 
endurlausnar; og lifa, ab eptir hetta muni 

foma betra líf, og ab Þorir lífamir muní efli 

æfinlega verda ab engu, eldur — Þegar þar 

ab kemur — upp ríða úr duptinu til óforgengi= 

legs lifa. Róm. 4, 25. Í. Ror. 15, 19.—34. 

c) Æf vjer viljum hafa huggun af þvi, ab 

gjer vitum, ab Jesüs Kriſtur er vor andlegur 

Æonungur vg berra, þá eigum vjet, eins og 
bollir og Byggir þegnar, að beiðra og 

elffa bann, og lika blýða bans boðinn ; 

þvi þeir, fem odruvisi lifa, mega álitaft eins 

og upphlaupsmenn í hans riti, ug vænta þefa, 

ab ohlydni Þeirra verdi hegnt eptir maklegkeik— 

uns Math. t, Al: —Rð. 

Qærbómurinn um Jesum Kriſt og hans frið= 
Þægingu er í ftuttu máli útffýrdur í annari 
grein trúarjátningatinnar í fræbunum. 
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Um bad, hvernig ſyndararnir verða hlut⸗ 
takandi í beirri náð og jáluhjálp, ſem Kriſt— 

ut hefur þeim útvegað. 

S.1. Jesus Kriſtur hefur efti með 
ſinni endurlausn gefið oſs Leyfi til, að 
ſyndga; millu. fremur hefur hann ſktuld— 
bundið oſs til, ad forbaft það illa, og 
kappkoſta af fremſta megni, að láta oſs 
tam fara í qóbu. 

Tit. 2, 11.—14. Guðs náð, fem öllum 
Mönnum er beilsufamleg, hefur birtst, og 
kennir ofs, að afneita óguðlegn athæfi og 
veraldlegum gitndum, en lifa fiðfamlega, 
tjettvíslega og guðræbilega í heimi þefsum, 
Þar vjer lifum í von um fælu og dyrdlega 
auglÿsingu hins mikla guðs og vots endur⸗ 
lausnara Jesu Kriſts, fem fjálfan ſig gaf í 
daudann fyrir of, til þefs bann endurleyfti 
ofs frá öllu tanglæti, og hreinsadi ofs, fvo 

; 7 
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vjer fjeum bans ágætt fól, Eoltgæfið til 

góðra verka. Gal. 2, 17. 2. Kor. 5, 14., 15. 
Merk: ver fá, fem riettilega bekkir Seðú Arifta 

endurlausn, upporvaſt af því til enn meiri 

viðbjóðs á fyndinni; þvi þegar sjer athug⸗ 
um, þver Jesüs Kriftur var, og hvad mikid hann 

vard ab líða begna borra ſynda, þú er eins 

og afmálab fje fyrir vorum augum, hversu 
anbftyggileg fyndin fíe, og ab fú tíð muni fomi, 

ad bjer verðum fyrir bungri hegningu, ef sjer 

holdum áfram, og hættum efti ab ſyndga, þú 

vjer vitum betur. 

S 2. Sjerhver, ſem vegna Kriſts 
girniſt ad fá adgang til guds náðar 
og eilífa fáluþjálp, á me ſonnu apt— 

urhvarfi að láta af fyndunum, og með 

einlægri trú að medtaka Jesüm Kriſt, 

guds jon, fyrir fínn endurlaus nara, finn 

(ærimeiftara og finn Drottin. 
Rút. 24, 47, Rriſtur ſkipadi, að i fínu 

umboði fEyldi priedikaſt ollu folki aptur- 
bvarf og fyndanna fyrirgefning. Poſt. gb. 

20, 21. 
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Sóh. 3, 86. áver, fem trúir á foninn, hef⸗ 
ut eilíft líf, en hver, fem ekki trúir á fon- 

inn, ſkal ekki fjá lífið, því guðs reiði varir 
yfir bonum.. oft. gb. 10, 43. Hebr. 5, 9. 

Merk: Gannarlegt angut og ttegi fyrir 

fyndirnar verður að ganga á undan, þeg- 

ar trúin á Kriſt á að vera folſtvalaus. Því getur 

belbur enginn huggad fig við Jesü Kriſts frid— 
bægingu, nema fá, fem lætur af illu, ag fappfoft= 

ar, ab fara bagvaranbi í Því góba. Poſt. gb. 
9, St. At; 9, 17:208. 

S 3. Til fannarlegð apturhvarfs út- 

heimtiſt, ad vjer með einlægri iðrun konn— 

umft bið borar ábirdingar, biðjum gud 
audmjüklega fyrirgefningar á þeim, og 

alvarlega einfetjum oſs, ad betra meir 

og meir bort líferni. 
2. for. 7, 10.  Gú bryggð, fem er eptir 

guði, verkar apturbvatf til fálubjálpat, 

bvers engan idrar. Lük. 15, 21.; 18, 13. 

Poſt. gb. 3, 19. Talið því finnaftipti, 

og fnúist, fvo yðar fyndir verði afmáðar. 

Gálm, 51, 3.—21. 
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Merk: a) Menn ern optaſt fúsari á, ab af 
ſaka en játa fínar ävirdingarz beſs segna mundu 
þeir helbur ekki alvarlega íbraft fynbanna, ef 

famvisEan Eæmift ekki endur og finnum 
við af gudsorda kroptugum áminning= 

un með famverfun beilags anda; en það 

ftenbur í fjálfra vor valdi, bvort vjer eptir á 

viljum færa oſs flífar abvaranir í nyt, og láta 
þær leiða oſs til frefarí umhugsunar, ellegar út 

rýma Þeim úr hjartanu, og ſtanda Þannig á móti 

guds näd, hvar af bjer meir og meir forherdumſt. 

b) Menn geta haft angur af ſyndunum af hradſlu 

fyrir begningu þeirra; en það, fem einBan- 

lega á að Enýja ofs til, að angraſt af þeim, 
er blygðun vegna vors vanþaftlætis við 

hinn góða og gezkurika guð, fem efti ein= 

ungið elur oſs og við þelbur af einffærri náb, 
heldur og fjer í lagi hefur lätid kunngjora oſs 
í fínu beilaga ordi þá miflu fælu, fem Kriſtur 

befur oſs útvegab, og þar ab aufi heimtar efti 

annad af oſs en ab, fem augljóslega horfir til 

vors fanna gagns, og til ab afſthra vorri eigin 

glotun. 

e) Þegar angrid vegna vorra ſynda er fvo 

eitlægt, að vjer af alvoru forðumft það 
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illa, fem vjer drygt hofum, annadhvort med 
hugrenningum, ordum eba verkum, þá er ofs 
etEert takmark fett, hvad Lengi það fEuli 
vara, eða hvað miðið það ſkuli vera; 
gub litur einungið eptir, hvort angur vort ſje 
einlagt ellegar ekki. 

$ 4. Sannarleg trú á Jesüm Kriſt 
til fáluþjálpar er innifalin í því, ab 
bjer hofum þab trauft og huggunar 
athvarf til Seðú Kriſts, borð. enbur- 
Íauðnara, ab þar é hann mó finni pínu 
og dauda friðþægbi fyrir ofð, muni gud 
fyrirgefa oſs vorar fynbir, ſpo framar— 
lega fem vjer idrumſt þeirra af ollu hjarta, 
og einſetjum oſs, að ſyndga effi framvegis 
viljandi, heldur laga vorn lifnad eptir 
Jes ü Kriſts heilaga lardömi, og hlyda 
honum, ſem vorum rjettum herra. 

Ef. 3, 12. Vegna Jesüu Krifts, vors drott⸗ 
ins, hofum vjer djorfung og aðgang til guðs, 
með ttaufti af trúnni á bann. Sól. 6, 40. 

Múm. 8, 33., 34. $ver vill aͤſaka guds út- 
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valda? Guð er fá, ſem tjettlætir. áver vill 

fordæma? Kriſtur er fá, fem Dáinn ert, já 

miklu meita, ſem lífa er upp tisinn, fitur 
við guds bægti band, og biður fyrir ofs. 

Merk: a) Pad heyrir til trúarinnar á Seðúm, 

að vjer fjeum vifsit um, áð bann er í 
beiminn kominn, til að uppfræða og end- 

utlepsa fynbuga mennz þó er þetta efti nóg 

tíl fannrar trúar; því fá getur lifa berið ſann— 
færður um þeita, fem med fínn líferni afneitar 

honum í því, ab blýba efti hans bodordum. 

Matt. 7, 21.—23. 

b) Bjer gerðum ab fínna með fjálfum ojs, hversu 
mjög vjer þurfum guðs náðar við, ef vjer 
viljum meta Kriſts enburlauðn, eins og vert er; 
því annarð væri vor trú effert nema kold játn- 
ing með vorunum; Þefð vegna er einungis 
fanna trú að finna hjá þeim iðrandi, 
fem þeffja, hvad anbítyggileg fyndin er, og 

hafa innilega longun eptir guds náb vegna 
Kriſts. Matt. 9, 12., 13. 

c) Ttúin getur verið veið, meban hugſtotid 
finnur efti neina upplifganbi huggun af, ab tile 
einfa fjer Jesu Kriſts fridbegingu, ebur þá 

bad ſtundum angraft af hradſlu og efafemis en 
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þyilif trú er engu ab ſidur fann og guði 

þófnanleg, þegar hún aubjýnir fig meb fannar= 
fegri longun eptir guds náb vegna Kriſts, og 
fappfoftar af fremfta megni, ab gjora þab, þem 
guð víll. Mart. 9, 23. 

d) Sú trú er daud og ávartatlaus, feit elli 
betrar hugarfarid, og effi aubfýnir fínn frapt 
í gubræfilegu líferni. 

Sonn og lifandi trú á ab ſyna fíg kroptuga 
og verfanbi í byggbafullu líferni. Jak. 2, 

14.—20. . 

S 5. a) Vjer getum ekki af eigin kropt— 

um fnúið oſs og trúað, bar eð fyndin 

hefur veift oſs; famt megum vjer ekki van— 
ræfja, að leggja allt kapp á vora jálar- 
betrun. 

Roͤm. 8, 7. Ad ftunda það, fem fpillt 

náttúra vill, er fjandfEapur í gegn guði, 
þar það ftríðir móti bans vilja; því bún 

blýðir ekki guðs lagmáli, og getur beldur 
ekki gjart það. 1. or. 2, 14. 

b) Heilagur andi er ætíð reidubü— 
inn, til að efla vora betrun, og láta 
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oj fram fara í því góða, með gudsordi, 
fem hann hefur fjálfur bläsid hinum heir 

logu rithofundum í brjoſt. 
1. Kor. 6, 11. Poſtulinn Páll ber Korintu— 

monnum á bryn, ab nokkrir medal þeirra haft ver— 

íb Taftafullir; en nú, ſegir bann, eruð pjer 

Þþvegnir, þjer eruð belgaðir, þjer eruð tjett- 

ættir Í nafni Brottins vors Hesi, og af vors 

guðs anda. Fil. 2, 13. Ef.-3, 16. 

Hebr. 13, 21. Fridarins guð fullfomni 

yður" í ollu góðu verði, til að gjóta hans 

vilja, og veri það með yður, fen honum 

er fjálfum þófnanlegt, fyrir Jesúm Rtift. 

e) Mf tjettri brúfun gudsorda 

fáum vjer rjetta þeffingu á guds vilja, 
og odlumſt krapt, til að laga vorn lifnad 

eptir Þeim, ef vjer ekki fjálfir jtondum á 
móti náð beſs heilaga. anda, þem í huge 

ſkotinu verkar með gudsordi, og upp Vefur 
í ſamvizkunni bær áminningar, fem vjer efi 
megum niður fefja. 

2. Tim. 3, 15.—17. Þú Eannt beilagg : 
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titningu, fem getur uppfrætt Þig til fálu= 

bjálpar með truarlerdominum um Jesum 

Kriſt. Öl beilög titning er inn blásin af 

guði, og nytfamleg til lærdóms, til fann- 

fætingat, til leiðrjettingat, til uppfræðing= 

at í tjettlætinn, fvð að guðs maður fje al— 

gjot og til alls góðs verks bæfilegur. 

Merk: Til að hafa gudsord tjettilega um 

band, útbeimtift, að vjer beptum það og 
lesum með gaumgæfni og einlægum á 

fetningi, að læra það ofs til bettunar og 
fálubjálpar. Pegar vjer efti þannig brúfum 
gudsord, „fær heilags anda náb engu komid 
til leidar í fálunni, þar ed gud, fem hefur 
gefid oſs fullt vit og frjálsræði, hvorki vill nje 
getur bvingad oſs til göds med því afli, fem 

vjer efli getum móti ſtadid. 

S 6. Ganntrúadur og idrandi 
Friftinn madur getur, eptir því fem 
gud hefur í fínu ordi lofað, verid ſannar— 

lega fullvijg um, að hann er hjá gudi, 
Vegna Kriſts, rjettlátur orðinn, og að 

bang fyrri fyndir efti muni til reiknaſt hon 
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um, heldur ffuli hegningin fyrir bæt véra 

honum oldungis eptir gefin, bar eð qu, 

Vegna Kriſts, tileintar honum, eins og hlydnu 
barni og trúum þjenara, aptur á mót fína 

náð og bleſsun. 
Hóm. 3, 24., 25. Vjer verðum vjettlættir 

án verðfEuldunat af guðs náð, með þeirti 
endutlausn, fem Jesús Kriſtur hefur afr 

rekad, hvern guð tilfetti, að bann ſtyldi 

vera fá náðatftóll, bvar leita ætti fyrit= 

gefningar á fyndunum fytir trúna á bans 

blóð, eður á bans pínu og dauda. 

2. Kor. 5, 21. Hann, fem aldrei þetti 
fynd, gjardi guð að fyndafórn vor vegna, 

eður ljet fara með bann i vorn ftað eins 

og ſekan fyndara, fvo að vier bans vegna 

yrðunt tjettlættir fyrir guði. Roͤm. 8, 1.—4. 

Merk: 3 beilagti ritningu eru hafðir ÿmis⸗ 

legir talsbættir, fem fýna, hvernig bettun 

fyndugs manns eigi að verða framgengt 
af nábarserfunum Weilagð anda. 

a) Ritningin talar um guðs kollun til mann= 

anna, fem er í því innifalin, ab hann í fínu 
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ordi gefur Þeim tilefni til, ab girnaft þá enb= 
urlausn, fem Kriſtur hefur útvegab, og þar ab 
auki Teitalt víð með odrum hætti, þvo fem meb 
þjáningum og velgjorningum, ab upp belja þá 

tíl, ab hugsa um Þeirra anblegt aäſigkomulag. 
Matt. 9,13.3 11, 28. 1. Teſs. 2, 12. Gálm. 

119, 71. Hóm. 2, 4. 

b) Ritningin talar um upplýsingu, og vill þar 
með láta ſtiljaſt, ab Heilagur anbi uppfrædi 

vorn ffilning meb ordinu, ſoo vjer fáum fanna 

þeffingu um guds ráb og vilja, er víbvifur 
ſyndugra manna betrun og enburlauðn. Ef. 1, 
18. Poſt. gb. 26, 17., 18. 

ce) Meb orbinu endurfæðing gefur ritningin til 
fynna þab fælufulla áftanb, fem kriſtinn mad— 
ur kemſt í, Þegar hann meb fannrí íbrun lætur 

af illu, og med rjettri trú á Kriſt fær lyft og 

lungun -til. göds, eba verdur ad odrum og 
betra manni, því þar með er eind vg hann 

fæbift að nýju, þar ed hang fínniðlag og hug— 

arfar fnýft frá illu til gods eptir guds vilja. 

1. Þjet: 1, 8. $0 3, 3. 2. Mið, 

d) Pad fem ritningin Kallar helgun, er trúabó 

kriſtins manng bagleg framfor i dyggdum og 
gudhradſlu, fem eflift af ſamverkandi náb heir 
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lagð anda, meb íbulegri brúfun gudsorda, bæn 

og árvefni. 1. Teſs. 5, 23. 2. Kor. 7, 1. 

Roͤm. 12, 1., 2. 

Þriðja grein trúarjátningarinnar í fræbun= 
um fýnir í fluttu máli, hvernig. heilagur 

andi leiðir menninn með fínum náðat= 
verkunum og orðinu til fannarlegs apt= 

utbvartfs og ávaptarfamrar trúat á Jes⸗ 

úm Kriſt. En í annari bæninni í fræb= 
unum upporvumſt yjer til, ab biðja um að= 

ftoð beilags anda, {vo sjer getum ordid jann= 

friftnir, er fýní fíg verbuga, ab vera Þegna í 

Kriſts nábarritis og í Þriðju bæninni verb= 
um vier minutir á þá blýðni, fem vjer erum 

guði. um fEyldugie, til ad audſyna meb 
benni vora trú. 

ið 

Sjotti Fapituli. 
Um áverti trúarinnar í heilogu líferni. 

$ 1. Þar af á ab fjáft, hvort vor trú 
á Kriſt fje fann og lifandi, að hún 



Sjotti fapituli. Um ſtylduna. 111 

vefur í hjartanu hatur til allra 
lynda, og Þar á móti kroptuga eptir 

longun, til að breyta eptir guds vilja 

í ollum hlutum, til ad hófnaft honum. 
Sat. 2, 17., 26. Syn mjer trú þína af 

verum þínum; því eins og lífaminn ev 

án andar daudur, eins er líEa trúin Dauð, 
Þegar hún er án verfanna. 

Roͤm. 18, 9. Hafið andſtyggd á því, fernt 
illt er, en haldið yður falt við bið góða. 
Poſt. gb. 15, 6. 

Merk: a:) Vjer getum efti verdſtuldad 

guðs náð og eilífa fáluhjáp, þar vor begtu 
vert eru ófullfomin, vg gud er fjálfur fá, fem gefa 

ur-fraptana, tíl ab framfvæma þan. Lük. 17, 10. 

b) Það Lítið gott, fem vjer gjórum bjer á 

jordunni meb ſtörum banmetti og breyftleifa, get- 

ut ekki komizt í ſamjofnud við þá ómet- 
anlegu gleði, fem gudhraddir mega vænta í 
odru lifi. Peſs vegna bill gud einnig, ekki vegna 
verfa borra, heldur af náb fínni, gjöra oſs jálu= 

hoͤlpna, vegna vorrar trúar á Jesüm Kriſt. óm. 

6, 23. Ef. 2, 8., 9. 
e) Pad er aldungis naubfynlegt, ad vjer 
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breytum eptir guðs vilja, þótt vjer elfi þar 

meb eigum ſtilid, ab fá hans náð, til þefs að 
trúin fýni finn Erapt í góðum verum, 

pvi annarð getum vjer efti ordid hæfilegir, til 

ad tafa á móti þeirr ſäluhjälp, fem Kriftur 

befur útvegab oſs. Jaf. 2, 14. Róm. 2, T., 10. 

82. Sjerhvad það, þem guð hefur 

boðið ofg að tafa bara á, er Dot 

ſkylda. S logmälinu, þem út var gef— 
ið á fjallinu Gínaí, eu þau almennu 
ſkylduverk í ftuttu máli fyrir ſkrifud, og 

innifalin í þeim tíu bodordum, jem gud 

bauð Möſes að rita á tkvar ſteintoflur. 
2. Möſ. b. 20, 1.—17. Gud taladi oll beſoei 

ord og ſagdi: 1) Þú átt ekki að hafa ann— 

arlega guði fyrir mjer. 2) Þú átt ekki að 
leggja nafn drottins guðs þíns við bjegóma, 

því Drottinn mun ekki láta þeim óbegnt, 
fent vanbrükar bans nafn. 3) Minnſtu að 

balda hvíldardaginn heilagan. 4) áeiðra 

fodur þinn og móður þína, fvo þú lifir 

lengi í landinu. 5) Þú átt ekki að flá í 
bel. 6) Þú átt ekki að drýgja hordom. 7) 
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Þú átt ekki að ftela. 8) Þú átt ekki ab 
bera falfEan vitnisburð á móti þínum ná: 
unga. 9) Þú átt ekki að girnaft hús þíns 

náunga. 10) Þú átt ekki að girnaft þíns 
náunga eftafvinnu, ellegar bans þjón, 
ellegar bans þjónuftufvinnu, ellegar bans 

uxa, ellegar bans asna, ellegar notuð, ſem 

beytir þínum náunga til. 
Merk: Guðs lagmál, fem er innifalið í 

Þeim tíu boðorðum, er ab fonnu efnfanlega 
fyrirſtrifad Gybingum, en þab inniheldur 
ſamt þau ſkylduverk, fem fjerþver maður 

á ætíð að gefa gætur að, þvi þau mida til, 
ab efla bæbi vort eigið og annara fanna gagn. 

8 3. Gá er tilgangur allra guds 
bodorda, eptir Kriſts eigin ütleggingu, 
að efla og ſtadfeſta hjá monnunum 
framfbæmbarfama eljfu til guds, fjálfra 
Þeirra og náungans. 

Matt. 22, 37.—40. Seðúð fagbi: Þú átt 
að elſka drottin guð þinn af ollu bjarta, 

alli þinni ſaͤlu, og allu þínu bugftoti; það 
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er það fyrſta og belsta boðorð; og þefsu 
líft er bitt: Þú átt að elſka náunga þinn 
eins og fjálfan þig. 3 þefsum tveimur 
bodordum er innifalið allt lögmálið. og 

fpámennirnir. óm. 13, 10. 

Merk: Það er ekki nóg, að vjer einungis 
eptir voru naͤttürufari gjorum eitt eba ann⸗ 

ab gott, fem fann ab vera oſs gedfellt; ekki 

heldur er það ſannarlegt godverk, þó vjer 
gjarum gott, einungis til að fá brós bjá 
monnum, eður af ótta fyrir ofjófnum og 
begningu, ef bad væri úgjort látið. Oſs 
byrjar í ollu, fem gjer gjorum, ab hafa Bann 

tilgang, - ab aubfýna færleifaan. Gal. 5, 6. 
1. Sóý. 3, 23. 

A) Um ſkylduna vid gud— 

Vjer eigum ad dyrka gud, eins og ſtap— 

ara born og Drottin, eins og born ftærfta vele 
qjorara og elſkurikaſta fóður, bæði innvortis 

i fálunni, með hugsunum borum og girndum, 
og lífa útvortið, mö orðum og athofnum. 

1. Kor. 6, 20.  Þjer erud dýru verði 
Fepptit; vegfamið þefs vegna guð með yd⸗ 
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at likama, og með ydar ondu, ſem guð á. 
Mal. 1, 6 

Merk: Vjer eigum eittlæglega að dyrka 
guð, ſvo vjer efti einungis bíbjum hann, lofum 

hann og bokkum honum með ordunum, ebur 

aubfýnum honum ütvortis lotningu, heldur byrj⸗ 
ar oſs lifa einkum, ab audmykja oſs fyrir hon⸗ 
um í hjartanu, óttaft bann og elſka, lifa 
fýna lyſt og longun í ollu voru framferbi, til 

ab breyta eptir hans vilja, bvi annars verður 

vor gudsdyrkun ab hræsni, fem hinn alffyggni 
og beilagi gud hefur meftu andſtyggd á. 1. 

Gam. 15, 22., 23. (Eg. 1, 11.—18, Matt. 

6, 1.218.3 23, 13.—33. Mart. 7, 1.—-13.. 

; I. Innvortis gudsdyrkunin. 

8 1. a) Bjer eigum ab tilbidja gud 
einan, Því hann er bor líapati, og já 
eini og fanni gud. 

Matt. 4, 10, Seðúð ſagdi: Drottin guð 

Þinn áttu að tilbiðja, og dyrka bann ein- 
an. Gálm. 99, 5. 

b) Hver, fem tjettilega tilbidur gud, 
á með audmjükri lotningu að vidurkenna 

8* 
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hans óendanlegu fullkomlegleika, halda 
bann fyrir þið adſta góða, og lika vid 
fjerþvert tæfifæri aubfýna í verkunum, að 

hann virdir guð yfir alla hluti fram. 
Gálm. 99, 5. Vegſamid Drottin vorn guð, 

og niður Erjúpið á bans fotſkor, því bann 

er beilagur. 

S 2. a) Bjer eigum ad óttajt qu, 
því hann er heilagur og rjettlátur. 
Prijed. 12, 13. Ottaft þú guð og baltu 

bans boðorð; því það ber allum monnum 

að gjora. Poſt. gb. 10, 35. 

b) Gudhredflan á að fýna ſig í boi, 

að vjer tofum oſs umhyggjuſamlegan bara 
fyrir ollu því, gt vjer holdum gudi ſje 
á móti. 

Ordsko. b. 16, 6. Af ótta fyrir Drottni 

fordaſt menn bið illa. 

e) Bjar eigum ekki ab óttajt guð eins 
og óviljugir þrælar, af kvida fyrir hegn— 
ingunni, heldur eing og hlýðin born, 
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því hann er fvo gödur og gazkurikur 
fadir. 

Roͤm. 8, 158. Pjer hafid ekki medtekid 

prældoms⸗lunderni, ad Þjer pyrftud aptur 

að verða btæðdir, beldur hafid þjer fengið 

oͤſkabarna⸗hugarfar, af hverju vjer kollum: 
Abba, elfEulegi faðir. 1. Moͤſ. b. 39, 9. 

8 3. a) Vjer eigum að elffa gud yfir 
alla hluti fram, því hann er bor mefti 

velgjorari, og af Kriſti fridbegdur fabir. 
1. Joͤh. 4, 19. Látum ofs elſka bann, 

því bann elſkadi ofs að fyrra bragði. 1. 

Joͤh. 5, 1. 
b) Elſkan til guds ütheimtir, að 

hugurinn innilega gledji ſig af hon— 
um, og finni hjá fjer ſterſtu longun eptir, 

- að þófnaft honum, með því að breyta 

eptir hang vilja. 
1. Jöh. 5, 38. J því er elfEan til guðs 

- innifalin, að vjer holdum bans boðorð, en 

bans boðorð etu ekki þung. Sälm. 18, 2. 

S 4. a) Bjer eigum að hlyda gubi, 
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því hann er effi einungið bor adſti yfir— 
bobari, heldur og lifa já visaſti og begti. 

Ser. 11, 4. Drottinn fagbi: Álýðið mjer, 

og gjatið allt;' fem eg hef boðið yður; þá 
ſkulud þjer vera mitt fólE, og eg mun vera 
yðar gud. Poft. gb. 5, 29. 

b) Hlödnin við guð er í því innifalin, 
að bjer ætíð með fúðum vilja leggjum allt 
fapp á, að Íaga vort ſinnislag og 
framferdi eptir guds vilja, tilað pökn— 
aſt honum, og alvarlega tafa oſs vara fyrir því, 

að brjóta þang boðorð af ájetningi. 
Gálm. 143, 10. Drottinn, Eenn þú mjer, 

að gjora það, fem þú vilt, því þú ert minn 

guð. 1, Viet. 1, 14., 15. 

8 5. a) Bjer eigum að reida oſs á 

gud, því hann bæði vill og getur gefið oſs 

tímanlega, andlega og eilífa farfæld. 
1. Pjet. 5, 7. Varpid allri yðar aͤhyggju 

upp á Drottin, því bann ber umbyggju 
fyrir yður. Sälm. 55, 23. 
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b) Ad reida fig gud, er ſama, fem að 
treyfta honum, og er tnnifalib í því, ab vjer 
fjeum fullfomlega fannfætbir um, að gud, 

begna Seðú Kriſts, vilji gjora oſs hlut 
tafandi í ollu því góba, fem hann hefur 
lofad oſs í fínu orði, lífa að hann, eptir finni 

alvísu rädſtofun, vilji veita oſs fína hjálp, 

eing og begt gegnir, og á hagfvæmuftu tíð. 
Gálm. 146,5., 6. Sæll er fá, hvers hjálp 

Safobs guð er, fá, fem hefur ſtodugt trauſt 

á guði, fen gjörði himininn og jörðina og 

fjóinn, óg. allt það, fem er í þeim: á hon⸗ 
um, fem heldur tryggd æfinlega. er. armas 

gt. 3, 25., 26. Roͤm. 8, 32. 

Af sllu beſsu fylgir þá framvegis: 
S 6. Bjer megum efti tilbiðja neitt 

annað í ſtadinn fyrir fannan guð, 

hvorki engla, nje helga menn, nje fól, ne tungl, 

nje myndir, ellegar neitt annað þvílítt, og efti 
heldur teiba oſs á þad, í ſtadinn fyrir að {etja 
vort trünadartrauſt til þefð fanna guds, því 
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hann einn er bor Drottinn og ſkapari; anne 
ars fyndgum vjer á móti fyrfta bodordinu, 
og gjarum oſs {efa í afgubabýrfun. 

2. Móf. b. 20, 3., 4. Drottinn fagbi: Þú 
átt ekki að hafa annarlega guði fytir mjer. 

Þú mátt ekki ſmida þjer neina útbaggna 

eða annars flags mynd eptir því, fem et 

á bimnum uppi, ellegar á jörðunni niðti, 
ellegar i votnunum undir jordunni. Þú 

átt eEEi að tilbiðja eður býrEa það. Es. 
42, 8. Poſt. gb. 17, 20. 

87. Bjer megum efti eljEa fjálfa oſs, 
ellegar neitt annað, meir en guð eður 
jafnt gudiz effi þelbur megum bjer treyſta 
fjálfum oſs, odrum monnum eða odrum 

hlutum, meir en gudi, vegna beſs hann 

einn er bor almáttugi og mefti velgjarati. 
Ser. 17, 5. Soo fagbi Drottinn: Bolvadur 

fje fé maður, fen treyftir mönnum, og 

gjatir holdið að finni ſtod, og fá, fem ſnyr 
bjarta fínu frá Drottni. 

Ordskv. b. 3, 5. Treyſtu drottni af ollu 
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þínu bjarta, en reiddu þig ekki á þitt 
byggjuvit. 

8 8. Vjer eigum —— ſtrida 
móti þeim fyndfamlegü girndum, ſem 

gudi eru á móti, og aldrei brjóta hang 
boðorð af ótta fyrir monnum, edur 
elju til þeta, því hann er já heilagur 
gud, ſem bjer eigum að óttaft, og lifa já 

gödur og visdömsfullur Drottinn, fem: vjer 
eigum ab elſka og hlýða fram yfir alla hluti. 

1. Jóh. 2, 15.—17. Elſkid ekki heiminn, 

ekki heldur þá bluti, fem í honum eru; ef 
nokkur elſkar heiminn, þá er elfEan til fað= 

utsins efEi í bonum; því allt það í beim 
inum et, fem et fýsn boldsins, fýsn augn= 

ánna og ftætilátt líferni, það er ekki frá 
fodurnum, beldur frá beiminum. Æn beim= 

utinn ferft og munadur bans, en fé, fent 

breytir eptir guðs vilja, varir að eilífu. 

Ordskv. b. 1, 10. Son minn, þegar illir 

fEálEar lokka þig, þá fylg þeim eEEi. 

8§ 9. Bjer eigum að audſyna vorum 
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náunga einlæga elſku, til merkis um, 

ad bjer án yfirdrepſkapar elffum gud, fem 

vill, ad færleifurinn ſje eins rikur hjá oſs, 
ein8 og hann er hjá jjálfum honum; þar 
ad auki eigum vjer að leggja kapp á, að 
breyta. eptir guds vilja í ollum hlutum. 

1. Sóh. 4, 21. Þetta boðorð hafinn vjet 

frá honum, að fá, fem elſkar guð, eigi lika 

að elſka finn bróður. 1. Jóh. 3, 17., 18.3 

TAP 
1. Jóh. 8, 5. Hver fem bans orð vatd= 

veitir, í honum et fannatlega elítan til 

guðs fullEomin. Joh. 15, 14. 

Merk: Þau ſkylduverk, fem vidvikja inna 
vottis gudsdyrkun, eru í fluttu máli tila 
greinb í ffýringum Lúters yfir fyrfta boð= 
ordid í fræðunum. 

"TIl. Utvottís guðsdýrEunin. 

$ 1. a) Björ eigum ab lofa og veg: 
fama guð, Því hann er fú fullfomnafta 
og edſta vera. 

Saͤlm. 72, 18., 19, Lofadur fje drottinn 
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guð, Israels guð, bann, fem einn gjatir 

dáfemdarvertin; lofuð fje bans dyrdarfulla 

hátign að eilífu, og all land upp fyllift 

með bans dyrkun. 

b) Gud lofaft og —— begar 
vjer, annaðhvort með bænum, fálmum edur 

famtali við aðra, hrösum guds alfull— 

fomnu eiginlegleikum og millu daſemd— 
arverfum af klokku hugarþeli, ſem fullt 
er af heilagri lotningu fyrir þonum. 

Gálm. 145, 3., 4. Mikill er Drottinn og 

mjag loflegur ; bans mifilleiEi er brannſak⸗ 

- anlegur. Æin Eynflóð mun fyrir annari 

btósa þínum verfum, Otottinn, og Eunn= 

gjora þitt veldi. 

S 2. a) Vjer eigum ad bakka gudi, hví 
bann veitir oſs ſpo milla velgjorninga, og 
audſynir oſs fvo milla náð vegna Keðú Kriſts. 

Ef. 5, 20. Pakkid ætíð guði foður fyr= 
it alla hluti, Í nafni Drottins vors Jesú 
Kriſts. 1. Teſs. 5, 18. 

b) Ef bjer eigum að geta bakkad gudi 
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rjettilega, þá ber oſs að kannaſt við og 
audmjüklega játa, að guds mifla miffunfemi 
við oſs er Íangt um meiri, en vjer hofum 
til unnið, og bar ad auki eigum vjer að 
færa oſs hans velgjórninga tjettilega í nyt, 
eins og hann hefur til ætlagt. 

Gálm. 118, 1. Pakkid Þjer drottni, því 
að bann et góður, og bans miftunfemi 

vatir eiliflega. Eálm. 105, 1. 

S 3. a) Bjer eigum ab biðja guð og 
áfalla hann, því hann einn ræður fyrir 
vorri tímanlegri og eilífri farſeld, með hví 

lífa Kriſtur, vor arnadarmadur, hefur einn= 

ig oþnað oſs aðgang til hang, ſvo ſem vors 

gezkurika og elſkufulla fodur. 
Lük. 11, 9. Jesüs ſagdi: Biðjið, þá mun 

yður gefaſt; leitid, þá munuð þjer finna; 
Enýið á, og mun fyrir yður upp lokið verða. 

Saͤlm. 50, 15.3 145, 18.—19. 

b) Það heitir bæn og äkallan, begar 
vjer fram berum fyrir guð, annadhvort í 
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huganum eður mö munninum, bora 

longun eptir einhverju góðu, fem oſs er 
lofad í hans orði, og fem oſs fýnift naudſyn— 
legt til vorrar eigin eður annara farfælbar. 

1. Joh. 5, 14. Þetta er fú djorfung, fent 
vjet höfum til bans, að, ef vjet biðjum um 

nokkud eptir bars vilja, þá beytit hann ofs. 

S 4. þar eð funnudagurinn er æt 
adur til opinberrar gudsdyrkunar, þá á ſjerhver 
friftinn maður að fara til firfju, 

fjer og odrum til uppfræðingar og betrunar af 
gudsorda heyrn og leftri, og af því, ad Ísfa 
gud og bakka honum jameiginlega með odrum 
ſamkriſtnum monnum, {vo þeir innbyrdis ſtad⸗ 

feſtiſt i dyggd og gudhredſlu; og frá því á eft 
ert að aptra oſs, nema fjúfbómar, 

edur onnur þvílíf forfsll, fem effi verde 

ur hjá fomigt. 
2, Möſ. b. 20, 8. Drottinn fagbi: Minnſtu að 

balda belgan hvildardaginn. út. 11, 28. 
Sól, 3, 16. Látið Kriſts lærdóm riku— 
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lega búa bjá ydur, fvo að hjer með allri 
fvefi Eennið hver odrum og áminnið bver 

annan, með ſaͤlmum, fangum og  andleg= 

um Evæðum, fyngjandi Drottni lof í yðar 

. björtum. Hebr. 10, 25. 

Af þefðu fylgir enn fremur: 

$S 5. a) Bjer megum hvorki hafa 
guds nafn gálauslega ne athuga— 
lauft úm hand, eba óvirda það á 

noffurn hátt; þvert á móti eigum vjer 
að lofa og begfama gud. 

2. Moͤſ. b. 20, 7. Drottinn fagi: Þú átt 
ekki að leggja nafn Drottins guðs þíns við 
bjegóma; því Drottinn mun eEEi láta þeim 

óbegnt, fem vanbrúfar bans nafn. | 

b) Guds nafn óbirdijt með að for- 

mæla, Þegar vjer annaðhvort í guds eda 
Kriſts nafni öſkum ills fjálfum oſs edur odr— 

um. Slikar formælingar geta og féð 
með morgu odru móti, fem auglýðir allt 
eins blygdunarlauſt ſinnislag, er ekki ſpifiſt 
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neins i guds allraheilsguſtu nálægð, nje gef— 
ur gaum ad, hversu mjog hver einn madur 
á að elſka ſjälfan ſig og náungann. 

Sat. 3, 10. Af ſama munni fram gengur 
bæði blefsun og balvun; bræður mínir, 

Þetta má ekki fvo til ganga. Hóm. 12, 14. 
eo Guds nafn. óvirdift mö ab 

fverja, þegar einhver í daglegu tali gä— 
Íauðlega vitnar til guds eda Kriſts, til að 
ſtadfeſta með því orð fín. 
Matt. 5, 34.—37. Þjer eigið aldungis ekki 

að fverja, en tæða yðar fje já, Þegar játa 
ber, og nei, þegar neita ás því hvad, fem 

þar er fram yfir, er vont. 

S 6. a) Þegar bjer eigum opinberlega 
að ſverja, megum vjer effi gleyma 
því, að fá alffyggni gud, fem vjer kollum 
til vitnið, er bæði rjettlátur og heilag: 
ur guð, fem hatar allt öhreinlyndi, og að 
hann mun hardlega þegna þeim, fem {verja 

ranglega, bví þeir vanbrüka hang nafn, . 
til ab hylja með því illffu og tangindi. 
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2. Moͤſ. b. 20, 16. Drottinn ſagdi: Þú átt 
ekki að beta falftan vitnisburð á móti 

þínum náunga. 
Gaf. 5, 4, Æg ljet bölvun út fata, fegir 

drottinn allsherjar, fvo hún Eomi yfir hús 

Þjófsins, og þefs, fem fver ranglega við 
mitt nafn. Mal. 3, 5. 

b) Menn fverja eid. eptir yfirvaldsins 
ffipun, fundum því til ſtadfeſtingar, að 

vjer ffulum ekkert fegja eður vitna annað en 

það, fem bjer vitum fyrir viſt að fatt er; 

og fundum til fullviſſsu um, að bjer vilj— 
um trúlega lifa eptir því, fem oſs er boðið 

og vjer hofum undir gengist. 
Hebr. 6, 16. Mennirnir fverja eið við 

Þann, fen þeim er æðri, og eiðutinn gjorir 

enda á allri þeirra Þrætu, til að ftaðfefta 

fannleifann. 5. Móf. b. 6, 13. 

e) Þann, fem fremur meinjæri ea 

fver ranglega, má álíta, effi einungið eins og 
blygdunarlausan gudlaſtara, vegna 

beſs hann manar hins alvisa guds rjett— 
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læti móti fjer, heldur og eins og fjand: 
matn finna ſamkriſtinna bræðra, með 

því hann opt fytllir velferð og mannorði beitta, 

Ívo fá ſaklausi verður fyrir hallanum, et 

hinn ſeki ffeppur óbegndur, og fær aptur 

tæfifæri til, að koma meiru illu til leidar. 
1. Zím. 1, 10. Poſtulinn Páll leggur mein= 

fætismenn að jafnu við manndraͤpara og 

veftu illvirkja. 

ST. Bjer megum ekki fara með gald— 
ur, fem er hjátrúar= og heimftu = full van— 
brúfun á gudsordi, til ad fremja full 

eða færa, ellegar til annara bvilikra heimſku— 

legra fyrirtefta, af tangri ímyndun um, að 

menn með þefðu geti læfnad menn eða fjen- 

að, fúnt, hver ftolid hafi, barnað tjóni og 

ohoppum, eða annað því um Tíft. 
5. Móf. b. 18, 10.—12. Ænginn á að 

fínnaft bjá þjer, fem fer með fpæðónta, eða 

er dagveljari, ellegar tefur mart á fugla= 

kvaki, ellegar er galdramaður, eður fæt= 
9 
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ingamadur, ellegar fer til fpáfagnarmanna, 

ellegar út þýðir fytirburði, ellegar leitar 

ftjetta af framliðnum; því bver, fem því= 

líft gjotir, er Drottni andſtyggilegur. 

S 8. a) Bjer megum efti vanhelga 
hvildardaginn med önaudſynlegri 
vinnu; því þann Dag eigum vjer ſſjer ilagi, 

eptir qub8 boði, að halda heilagan með 
andaft og guðræfilegum hugleidingum. 

Gálm. 95, 1., 2. Komid, látum ofs með 

gladverd Loffyrtgja Drottni; látum ofs af 

fognudi bátt loffyngja votum volduga 

frelsara; látum ofs Eoma fyrir bans á- 
fjónu með bakkargjord. 

b) Pad er tilhlydilegt og guds vilja 
jamfvæmt, að funnudagurinn je mann 
um og ffepnum til hvíldar og endur 

lífgunar eptir vinnu beitta; beſs vegna fall: 

aft lika þejði Dagur, fem friftnir menn halda 

heilagan í minningu Kriſts upprisu, enn þá 

hvildardagur. 
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2. Moͤſ. b. 23, 12. Sex Daga fEaltu vert 

þitt vinna, en fjöunda Daginn áttu að bafa 
fyrir bvíldarðag, fvo að þinn uxi og þinn 
asni geti fengið hvíld, og þinnar ambáttar 

ſonur og fá framandi geti endurnætt fíg. 
2. Móf. 6. 20, 8.—11. 
Merk: Skylduverkin, fem vidvikja útvortis 

gudsdyrkun, eru ſtuttlega útmálub í odru 

sg þriðja bodordi fræbanna. 

B) Um ſkylduna við fjálfa ojs. 

Vjer eigum að elſka fjálfa oſs, og eint- 

anlega láta oſs vera annt um bora ſälar— 
heill; lífa eigum vjer ad ſtunda fannarlegt 
gagn lífama vorð, fem og að efla með 
feyfileqgum þætti bora tímanlega velferð, 

eing og famfvæmt er guds orði og bilja. 
Matt. 6, 33. Jesus fagbi: Leitið fyrſt 

guðs tífis, og þefs tjettlætis, fen honum 

er þófnanlegt, þá munud þjer fé í viðbót 
allt, fem þjer með þurfið. 
Merk: Maðurinn elfEar fig ekki fjálfan 

tjettilega, þegar bann fætift MA ept⸗ 
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it, að feðja fínar jarðneftu girndir, án 

þefa ab hirda um fína ſäluhjälp, eba gefa 

gætur ab því, fem þann ffulbar bæbi gubi vg 

odrum mönnum. 

I. Umbyggja fyrir fálunni. 

$ 1. Vjer eigum ab láta oſs vera umhugað 

um, að vor ſkynſemi upplysiſt meir og 

meit með nytfamlegri pekkingu, fjerdeilið um 

guds vilja og hang váð til vorar ſäluhjalpar. 

2. Piet. 3, 18. Vaxid í vors Drottins og 

endurlausnara, Jesú Kriſts, náð og þeft- 

ingu. Ordsko. b. 2, 10., 11. 1. for. 14, 20. 

S 2. Bjer megum efti Láta voru bilja 

ſtjörnaſt af neinum vondum tilhneig— 

ingum, heldur eigum vjer af fremfta megni 

ad fappfofta, að laga bær eptir Því, ſem 

ífynjami bor álítur rjett og tilþlýdilegt ept— 

ir gudsorda fyrirmæelum. 
Ordskv. b. 16, 32. Sé, ſem ſtjornar geði 

fínu, er betri en fé, fem vinnur borgir. 

Gal. 5, 24, 
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S 3. Bjermegum effi affafa vorar 
ávirðingar, heldur eigum vjer að keppaſt 
eptir, eins og guð hefur látið Kriſt fenna 
oſs, ab fjá æ meir og meir við þeim, vg 
af leggja þær. 

2. Kor. 7, 1. Med því vjer hofum því- 
lítt fyrirbeit, mínir elfEanlegir, þé látum 
ofs hreinsa ofs af allri ſaurgun boldsins 
og andans, og holdum áfram í helguninni 
með guðbræðflu. 1. Joöh. 1, 6. 

S 4. Bjer eigum med gaumgæfni að 
vafa yfir famvigfu vori, ſpo vjer efti 
visvitandi of byngjum hana með neinni Íynd. 

Poſt. gb. 24, 16. Poſtulinn Páll fagbi: Æg 
æfi fjálfan mig í, að hafa jafnan óflefEaða 
famvisEu fyrir guði og mannum. 

S 5. Bjar eigum opt ab hugga um 
Dauðann, jam fljótt getur að övorum yfir: 
fallið oſs, þó fvo, að vjer hvorki ffelfumýt 
af honum, ellegar lífum með forg og Ótó= 
emi, heldur á það ab miða til hejð, ad 
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vjer því betur undir búum oſs í ſonnum 
gudsötta undir ſaluhjalplega burtfor. 

2. Kor. 5, 8., 9. Vjer erum hughrauſtir, 

jafnvel þó vjer heldur viljum losaſt við 
lífamann og veta hjá Drottni; Þefs vegna 

FappEoftum vjer lífa, að þófnaft drottni, 
þvott eldur vjer erum iklæddir likamanum, 

eda aͤn hans. Gálm. 90, 12. Fil. 1, 23. 

I. Umbyggja fyrir lífamanum. 

S 1. Bjer megum hvorki mö áfetningi 
tafa fjálfir af ofð lífið, fem er jú ágæt- 
afta gjaf, er guð hefur gefið oſs, me vilj- 

andi ſkada vora Timu eður heilsu, 
því þar með reynum vjer til með. heimffu- 

legri ofdirfſtu, að tafa ráðin af gudi, ſem ein— 

ſamall hefur vald yfir lifi og likama mannsins, 

en ſpiptum náungann þeirri adſtod, ſem hann 

með rjettu gat af oſs heimtad; þar að auki 

breytum vjer ſpo grimmdarlega við fjálfa oſs, 
að ekki finnaſt Þæmi til * medal orguſtu 

villudyra. 
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Róm. 14, 7., 8. Ænginn af ofs lifir fjálf- 

um fjet, og enginn deyr fjálfum fjer; því 

ef vjer lifum, lifum vjer Drottni, en ef vjer 

deyjum, deyjum vjer Drottni; hvort fem 

vjer þefs vegna lifum eða deyjum, þá á 
Drottinn ráð yfir ofs. 1. Kor. 6, 19., 20. 

1. Gam. 31, 4. 2. Gam. 17, 23. Matt. 27, 5. 

S 2. Bjer eigum ad fordaſt allt óþóf 
í mat og drykk, fem einungið ſpillir heilsu 
og velmegun botti, en gjorir oſs óhæfilega 
bæi til ad lofa gud, og lífa vinna það, 

fem oſs ber að gjarn. 
Lük. 21, 34. Jesüs fagbi: Gætið yðar, að 

bjættu yðar ekki of þyngift af óhófi í mat : 
eða drykk. óm. 13, 13. 

Gal. 5, 21. Páll poftuli telur sfbryffju og - 

ofät mebal þeirra lafta, er hann fegir um, að 

Þeir, fem flíft gjari, muni ekki odlaſt guds⸗ 

tífi. Ordsko. b. 23, 20., 21. 

S 3. Bjer eigum ab halba of frá hör— 
dömi og alls ſlags lauslæti, bæði inn: 
bortið í huganum og útvortið með verk 
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inu; því þar af ſpilliſt lífaminn, og 

fálin ſaurgaſt, bo hún verður óhæfileg 

til, ad hugga um nokkud gott, og mijáir 
alla longun eptir dyggd og gudsötta, en 
audſynir því frefar fínar ſaurugu girndir í 

orðum og viðmóti, odrum til þneyrlið. 
2. Móf. b. 20, 14. Drottinn ſagdi: Þú átt 

etfi að Drýgja bór. Matt. 5, 27., 28. 

1. Teſs. 4,3.—5. Sá er vilji guðs, að þjer 
beilagir ſjeud, og forðist ftillulifnað, ſvo 

hver og einn fundi, að halda fínum likama 

í breinlífi og fóma, en ekki girndarbruna, 

eins og beiðingjarnir, fem ekki þefEja guð. 
Gf. 5, 3.—5. Eptir fem beilsgum hæfir, 

á hvorki frillulífi, nje nokkurs Eonar 6⸗ 
bteinleiEi eður aͤgirnd, fvo mikið fem nefn- 

aft meðal yðar, nje blygdunarleysi, nje fifls⸗ 

legt hjal, eðut gárungabáttur, því ſlikt er 
ófæmilegt, beldur miklu fremur bakkargjord; 

því vitið fytir víft, að enginn ftillulífis- 
maðut, edur óbreinn, eður ágjarn, fem et 

ſkurdgodadyrkari, hefur arftoku í Kriſts og 

guðs riki. 1. or. 6, 15. -20. 



“ 

Um ffylbuna. 137 

Merk: J fræbunum er vid fjatta bodordid 

ſtutt útffýring um kriſtilegt ſtirlifi; og í ſjottu 
bæninni finnſt upporvun til, ab bidja gud 

un náð vg ſtyrk, til ab ſtanda á moöͤti þeim 

freiftíngum, fem í þeim efnum kunna ad mæta oſs. 

Ill. Umbyggja fyrir vorti tínanlegti velferð. 

S 1. a) Bjer eigum ab fappfofta, að 

efla vora velgengni, bæði mö alüd og 
iðjufemi í vort rjettu ftjett og ſtodu, 

og með forfjálegri ſparſemi, efti einung— 

is fjálfum oſs til gagns, heldur og til að 

geta hjálpað odrum, er við þurfa. 
Poſt. gb. 20, 34., 35. Poſtulinn Páll jegir 

tíl Efesusmanna: Þjer vitið fjálfir, að þefs- 
at bendur bafa unnið fyrir mínum nauð= 

fynjum og þeirra, fen með mjer voru. 3 

öllu fýndi eg yður, að ofs byrjar þannig 

að vinna, og bjálpa naudſtoddum, og minn= 

aft orða Drottins Hesú, þar bann fagði: 

Salla er að gefa en þiggja. 1. Lím. 6, 17., 18. 

b) J Því, ad ftunda gagn bort, eigum 
bjer að varaft ólsglegan ávinning eda 
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ägirnd, og efti fæfjaft eptir audefum, ſem 

opt eru vanbrúfud til ofmetnadar og öhöfs. 
1. Zim. 6, 9., 10. Þeir, fem tíðir vilja 

verða, falla í freiftni og ſnorur, og margs 

Fonar biegómlegar og ſkadlegar gitndir, er 

fafEva monnum niður í tjón. og glatun, 

því ágirndin er tót alls ills. Qúf. 12, 15. 
1. or. 6, 10. 

S 2. a) Bjer eigum að funda fóma 
born, og gjóta oſs far um, að bera Í af“ 

haldi hjá medbredrum vorum, og afla oſs 
trünadartrauſts þeirra, en þó efti með 

su, en rädvendni og foftgæfni í 

vorri rjettu ftjett og ſtodu. 
Fil. 4,8. Kaärir bræður, bvað fem ſatt 

er og fómafamlegt, hvad rjettviſt er, hvad 

fEítlíft er og áftfamlegt, hvad fem et gott 

affpurnar, hvad dyggdugt er, hvað Lofs= 

vert er, gefið gaum að því. 

b) þótt vjer hofum odlazt alla þá jæm, 
fem vjer æffja unnum, megum vjer þó efti 

falla til ofmetnadar a drambſemi, 
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heldur ætíð ſtunda kriſtilegt Títillæti, því 
oſs ber ad gæta peſs, að alla hluti hofum 

vjer af gudi Þegið, og ab oſs yfir fjegt opt: 
lega, ſpo vjer þurfum fyrirgefningar vid. 

Gal. 5, 26. Sæbjumft ekki eptir hjegom⸗ 

legri vegſemd, og hvorki áteitum nje af“ 
undum bver annan. Roͤm. 12, 10. 

1. jet. 5, 5. Verið ſeryddir lítillæti; 
því guð mótftendur dramblaͤtum, en lítil 

látum veitir bann náð. Matt. 23, 12. 

Ordsko. b. 29, 23. 

S 3. a) Bjar megum njóta ánægju í 
beſsu lífi, af því að hagnýta oſs rjetti— 
lega þá morgu góðu Íluti, jen guð 
hefur fínum fÉspubu ſkepnum til gagns og 
gledi gefið; lífa hofum vjer milla ánægju 

af vinnu Þorri, þegar vjer tilhlýdilega 
og með glaðbæru finniðlagi vinnum hana. 

Gálm. 31, 8. Gleðja ſtal eg mig, drott⸗ 
inn, og vera glaðvær af þinni miffunfemi. 
Fil. 4, 4, Ordsko. b. 17, 22. 

Þ) S-glebi vorri eigum vjer ab tafa 
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oſs bara fyrir ollu því, fem ſtridir á 
móti góðri jiðfemi, eður því, ſem 

gud hefur bobib í fínu orbi, og efti 
álíta bana fvo fem helzta tilgang vinnu 
vottar, heldur eing og ávort hennar. 

1, for. 7, 81. Þeir, fem njóta beimsins 

gæða, eiga að breyta eins og þeir, fem ekki 

bafa Þeim að fagna. 

S 4. ay Vjer eigum að audſhna oſs 
þolinmóða í mótlætinn, vo vjer hvorki 

stvæntum, nje látum til vor heyra víl eda 

harmatolur, heldur ſſeum ánægðir með 
þab, fem guð vill vera Láta, í viſsri 

von um, að hann munt efti upþáleggja oſs 
byngri byrði, en hann fjálfur vill gefa oſs 

frapta til ad bera, og trúum ſtadfaſtlega, ab 

eptir hang tilætlun muni þetta andftreymi 
þjena ofá til gagns og góða. 

Qebr. 10, 35., 36. Kaſtid ekki burt hug 

prýði yðar, fem miðil laun mun sðlaft; því 

þjer þurfið á ſtoduglyndi að halda, fvo að 

1 
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þjer berið úr býtum þau fytirbeitnu gæði, 
nætr þjer bafið gjart guðs vilja. Hóm. 8, 18, 

b) Borar þjáningar geta opt með ymsu 
móti verið fjálfum oſs ad fenna; en fá 

alvíði gud lætur oſs þær að hondum bera, 

til þejð vjer athugum vora breſti, betrum 

vorn lifnad, holdum voru finnt Því meir 
frá bjegóma veraldarinnar, og lærum að 
leita vorrar kæruſtu gledi í því, ab leita 

bang með bæn og andatt. 
Hebr. 192, 5., 6. Son minn, lítilsvirtu 

ekki birtingu Drottins, og láttu beldur ekki 

bugfallaft, þó bann vandi um við þig; því 
bvern, ferm Drottinn elfEar, Þann agar bann. 

Saͤlm. 119, 7. Múm. 5, 3. —5. 

S 5. Vjer eigum ab forbaft allt idjuleysi, 
fem. femur miklu illu til leiðar, og tafa oſs 
vara fyrir, að vera odrum til byngſla; Þar á 

mót eigum bjer með foftqæfilegri iðni og 

áftundun, þver í fínni ftjett, ad leita vorrar 

atvinnu, Þvíguð hefur gefið oſs kraptana 
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til þef, að vjer jfulum brüka há, og efla 
með því bort eigið og annara gagn. 

1. Zefð. 4, 11., 12. Vjer áminnum yður, 

Fætir bræður, að þjer leitið fæmdar í því, 
að lifa roͤſemu lífi, og funda yðar eigir 

iðn, og vinna með hondum yðar, eins og 

eg bef boðið ydur, fvo að þjer breytið ſoma⸗ 

famlega við þá, fem ekki eru af ſofnudin— 

um, og ſjeud upp á engan komnir. 2. Teſs. 

3, 11., 12. 1. Pjet. 4, 11. 

C) Um ſkylduna bið náungann. 

Ber „eigum að eljfa born náunga 
eins folſkvalauſt og ſjälfa oſs; beſs 

vegna eigum Djór ad breyta ſvo við 
hann, eins og vjer biljum að hann 
breyti bið oſs. Þar fyrir eigum vjer að 

bera umhyggju fyrir hans fálu, hans lik— 
ama, og hang tímanlegu belferd. 

Matt. 7,12. Jesüs fagbi: Alt, hvað þjer 

viljið að mennirnir gjari yður, það eigið 
Þjer lika þeim að gjora; þetta er Bjarni 
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lögmálsins og fpémannanns. 3. Móf. b. 
19, 18. 

Merk: Gjerbver maður er vot naͤungi, og 
befut fæma rjett eins og bróðir til Fær= 
leita vors vg þjenuftufemi, hvort ſem hann er 
innlendur eba útlendur, kriſtinn eba gybingur, 

tyrfi eba heibingi, vinur eba óvinur, æbri eba 
lægri ſtjettar, rifur eba fátætur, og Þegar þann 

þarf bjálþar vid af oſs, þá eigum vjer ab hjálpa 

honum af fremfta megni, án manngreinarálttg, 

Qúf. 10, 25.— 37. Poſt. gb. 17, 26. 

Í. Umhyggja fyrir fálu náungans. 

S 1. Bjór eigum, fvo mikid fem oſs er 
mogqulegt, ad greiða beg borð náunga 
til betra lifs í odrum heimi, og hefð 

vegna hjálpa honum með nytjamlegri 
tilfsgn, góðum áminningum, fær 

fetfgfullum advorunum, og um fram 

allt með góðu eptirdæmi;, því Kriſtur 

hefur endurleyft hann „ein8 og oſs, til beſs 

ad hann, eins og vjer, ſtyldi eignaſt eilífa 
ſaluhjälp. 
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Sat. 5, 19., 20. Bræður mínir, ef nokkur 

á meðal yðar villift frá fannleifanum, en 
einhver fnýr honum aptur, þá íEal fá vita, 

að bvet, fem ſnyr ſyndaranum frá villu 

bans vegar, mun frelsa fálu fraͤdaudanum, 

og býlja fjalda fynda. 1. Teſs. 5, 14. Hebr. 

10, 24. 

8 2. Bjer eigum að varaft, ad fefja 
lyft náunga borð til beſs, þem gott er; 
beſs begna megum vjer efti gefa bonum 
hneyrli, með fyndjamlegum orðum eður 

ogudlegu framferði, efti heldur foma honum 
til þejð,.jem illt er, annaðhvort með hói- 

unum,  tilloffunum, edur með rengum 

fottslum. — 
Luͤk. 17, 1., 2. Jesus ſagdi vid fína lari— 

fveina: Ekki getur bjá því farið, að efi 

Eomi hneyxli; en vei Þeim, er því veldur. 

Bette væri honum, að mýlnufteinn væti 

hengdur um háls honum, og bonum væti 
ſokkt í fjávarðjúp, en að bann bneygli einn 

af befsum fmælingjum. 
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2. Tim. 8, 13. Vondir menn og fvifarar 

vesna meir og meir; þeir ſvikja og verða 

fvifnir. 

S 3. a) Bjer eigum ekki ad láta egna 
oſs til heiptarreidi móti vorum náunga, 
eða fá hatur til hang, og Íeitaft við að 
hefna vor, þegar hann gjorir eitthvad á 

hluta vorn, fvo vjer gjarum honum efti 
hjartafora, til kvalar á fálu edur lífama. 

Ef. 3, 26., 27., 81. Ef þjer reiðist, þá 

ſyndgid ekki; látið ekki fólina undir ganga 

yfir yðar teiði. Gefið ekki Djaflinum rúms 

all beiſkyrdi, beipt, teidi, hávaði og illyrdi 

fjeu fjarlæg yður, áfamt alls konar ille 

mennſtu. 

1. Joh. 3, 15. ver fé, fem hatar bróð= 

ut fínn, er manndrápari, en þjer vitið, að 

enginn manndraͤpari hefur eilíft líf. Sat. 

1, 19., 20. 

b) Það er kriſtileg ſkylda, að vjer með 
hógværð umberum breyjfleifa vorð ná: 
unga, begar hann hefur gjort oſs eitthvað 

10 
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á móti, og að Djer fyrirgefum honum, 
eins og guð fyrirgefur jjálfum oſs vegna 
Kriſts. Auk beſsa eigum vjer, eins og oſs 
er frekaſt unnt, med vinſamlegum fortsl- 

um, að koma honum til, ad fjá að ſjer, 
fvo að hann vari ſig við, að halda áfram 
í ſyndunum. 

Mart. 11, 25., 26. Jesüs ſagdi: Fyrirgefid, 
ef þjer hafid nokkud á móti einhverjum, 
fvo að yðar faðir, fem er á himnum, fyrir⸗ 

gefi yður lika ydar afbrot; en ef þjer fyrir- 

gefið eEEi, þá mun yðar faðir, fem er á 

himnum, ekki heldur fyrirgefa yðar afbrot. 

Sól. 3, 12., 13. Svo ſkrydizt nú, eins 

og guðs útvaldir, heilagir og elfEanlegir, 

bjartgróinni miftunfemi, góðvilja, audmykt, 
hógværð, Langlundargedi, umberid hver 

annan, og fyrirgefið hver odrum, ef ein= 

bver yðar hefur Eærumál odrum á móti; 

eins og Kriſtur befut fyrirgefið yður, fvo 

ſkulud þjer og einnig gjara. 

8 4. a) Bjer eigum þvotti ad hata vora 
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óvini, fem annaðhvort leynilega eður opin— 
berlega vilja gjora oſs ſkada, nje á nokk— 

urn hátt hefna bor á þeim, ſpo vjer efti 
gefum Þeim tilefni Hl meiri vongfu, eða 
ſjeum orſok í þeirra jálartjóni. 

Róm. 12, 14., 17., 19. Bleſsid þá, fem 

offæfja yður, blefsid, en bolvid ekki; gjald= 

ið engum illt fyrir illt; ef mögulegt er, þá 
bafið frið við alla menn, fvo mikid fem í 
yðar valdi ftendur; befnið ydar ekki fjálfir. 

b) Þegar óvinir vorir jæfjaft eptir, ad 
ſkaäda vort lif, ſpilla vorri velferð, eða 

gjora oſs viðftila við bort góða mannorð, 

megum bjer berja oſs móti þeim með ale 

mennilegu rjettarfari, en vera þó ætíð 
fúgir til, ad fættajt við þá, biðja fyrir 

heim, og hjálpa þeim eptir megni, ef betr 

beſs við þurfa, eins og gud hefur audſynt 

oſs náð Kriſts vegna, og fyrir bang ſakir 
vill fyrirgefa fjálfum oſs. 

Matt. 5, 25., 44, Jesuüs EN fittar 
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viljugur til, að fætta Þig við þinn möt— 
ſtodumann, meðan þú ert enn á vegi með 

bottum. Æg fegi pour: Elſkid óvini yðar, 

blefsíð þá, fem yður boalva, gjorid þeim 
gott, fem ydur bata, og biðjið fyrir þeim, 

fem ydur gjora ſkada og offæðja yður, fvo 

að Þþjer ſſeud born fodur yðar, fem er á 

bimnun. v. 45.—48. Hóm. 13, 3., 4. 

Roͤm. 12, 20., 21. Æf óvin þinn bunatat, 
þá gef bonum að eta, ef bann þyrftir, þá 
gef bonuim að drekka. Lát ekki bið vonda 

yfirbuga þig, beldur figra Þú bið vonda 
með góðu. Tóm. 5, 8., 10. 

S 5. a) Bjer eigum efti tjett á, að 

fyrirdema noffurn mann, þó hann hafi 

rangar meiningar, edur vegna beſs þann 
er ekki ſomu trúarbragða fem vjer; heldur 
eigum vjer, eins og ſannkriſtnir, að fela 

vora frávilltu bræður guds miſkun 
á hendur, og gledjaſt af beirri von, að Þeir 

muni verða Íluttafandi í Kriſts endurlausn, 
ef beir hafa vandað framferdi fitt eptir þeirri 
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bekkingu, ſem þeir hafa haft fæti á ad 

odlaſt. 

Poſt. gb. 10, 34., 35. Eg reyni í ſannleika, 
að guð fer ekki í manngreinaraͤlit, heldur 

er hver fá, fem óttaft bann og hegdar fjer 

táðvandlega, honum þófnanlegur, af hvaða 

þjóð fern bann et. Rom. 14, 4., 10., 13. 

b) Bjer megum efti gruna Þá, fem 

ratað hafa í eymd og volæbi, um, að 

þeir hafi Drýgt einhvern fjerlegan glæp, því 

gud úthlutar, eptir finni alvitru tádftofun, ſorg 

og gleði hverjum, fem hann vill, etfi til að 

hegna þeim, heldur odrum til vidvorunar. 
út. 13, 2., 8. Jesüs ſagdi: Haldið þjer, 

að Þefsir Galílear — fem Pílatus hafdi látið 

aflifa — hafi verið fyndugti en allir aðrir 

Galílear, þó þeir bafi orðið fyrir beſsu? 
nei, fegi eg yður, beldur, ef þjer takid ekki 
finnafEipti, munud Þjer allir eins fyritfar= 

aft. Jöh. 9, 1.28. 
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II. Umhyggja fyrir likama náungans. 

S 1. Bjer megum ekki leggja hendur 
á náunga vorn, hvorki til að firra hann 
lífi, nje gjsta heildir hans og limum 
ſkada, því með því fviptum vjer hann þeirri 

begtu gjof, fem gud hefur gefið honum í beſsu 
lífi, og er líft ranglæti ſpo andſtyggilegt í 
guds augliti, ad hann vill því verði hegnt 
einnig hjer í heimi, eptir yfirvaldsins tilþlutun. 

2. Mót. b. 20, 138. Þú fEalt ekki mann 

vega. al. 5, 20., 21. 

1. Móf. b. 9, 6. ver fem út hellir blóði 

nokkurs manns, hans blóð ſkal af odrum 

manni út bellt verða, því guð gjorði mann“ 
inn eptir fínni mynd. Róm. 13, 3., 4. 

S 2. Vjer megum efti Leggja meira 
erfiði á náunga born, en bann getur 
af kaſtad, fvo vjer effi veifjum bang 

frapta; efti heldur megum vjer gjora 
bonum hjartaforg, jem ynni að verða 

hættuleg fyrir líf hang eða heilbrigdi. 
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Tit. 3, 2. Aminntu þá um, að illmæla 
engum, og vera ekki þrætugjatnir, beldur 

tilbliðtunarfemit, og auðfýna alls Eonar 

bógværð við alla menn. 

S 3. Bjer eigum að vara náungann 
við Því, fem þonum er ſkadlegt, en räda 

honum til þejð, fem honum er hollaſt, ſpo 

hann effi með oframſyni ftytti líf fitt; þar að 
aufi eigum bjer að hjálpa honum eytir 
megni, og engan Deginn fynja honum um 
vora Íiðveiglu, þegar naubfyn frefur. 

Fil. 2, 4. Sjerhver ydar gæti ekki ein- 

ungis að fínu gagni, beldur og annata. 
Ordskv. b. 12, 15. 

Merk: Skylda vor í tilliti til náungans 
lífs og likama er í fluttu máli útliftub í 
fimmta boðorði fræðanna. 

I. Umbyggja fyrir tímanlegri velferð 

náungans. 

$ 1. a) Bjer megum efti með neinu 
gefa tilefni til, að náungi vor miſsi 
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noffud af eignum fínum edur fjármunum, 
fem gud hefur gefið honum, til ad efla með 
hang velferð; heldur eigum bjer að bera um— 

hyggju fyrir, að hann haldi ollu fínu öſkertu. 
2. Móf. b. 20, 17. Drottinn ſagdi: Þú átt 

eEEi að girnaft bús náunga þíns. 

b) Enginn má ftela frá fínum náunga, 

eður Teynilega jara hann vidſkila við neitt af 
því, fem hann á, móti vilja hans og vitund. 

2. Móf. b. 20, 15. Drottinn fagbi: Þú átt 
ekki að ſtela. 

ce) Enginn má rana edur taka med ofriki 
frá fínum náunga, það fem honum til heyrir. 

1. for. 6, 10. Þjófar og tæningjar munu 

ekki fé guðs riki. 

d) Enginn má fvtfja finn náunga, nje 

Draga undir ſig nokkud af Því, fen honum 

til heyrir, með undirhyggju og vjelum, fbo 

lem með rangri vog eða mæli, ónýtum varn— 
ingi, okri, edur odrum þvílífum jvifum og 

prettvisi. 
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1. Teſs. 4, 6. Enginn ſvpiki eður áfælift 

bróður fínn í viðfEiptum, því Drottinn et 
hegnari alls þvílífs. Ordsko. b. 11, 1. 

e) Enginn má lokka fól eba fje með 
óleyfilegum hætti frá tínum náunga honum til 
ſkada, þvotti með hótunum nje bjelum. 

2. Mój. b. 20, 17. Drottinn fagbi: Þú átt 

efi að girnaft þíns náunga ektakvinnu, 

öllegar bans þjón, ellegar bans þjónuftu- 
Evinnu, ellegar bans upa, ellegat asna, elle 

egar nokkud af því, fem beytir þínum 
náunga til. 

$2. a) Bjar eigum að láta náunga 
vorn njóta rjettar í sllum hlutum, 
og engan veginn gjara honum órjett, hvort 

fem bann er tífur eða fátæfur, æðri eba 
fægti fjettar, þar eð bæði gudsord og ſtyn— 
ſemi vor banna oſs, ad gjora það odrum, 

fem vjer ekki viljum að beir gjori ojs. 
Matt. 5, 20. Jesüs fagbi: Vema yðar 

tjettlæti tai miðið fram fEriptlætðra og 
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Fariſeanna, munud þjer ekki koma í himna⸗ 

riki. Matt. 7, 12. Es. 1, 17. 

b) Hver ſem á Yfir odrum að 

bjóða, má efti beita valdi fínu, tilað fúga 
eða ſkada þá, miklu heldur á hann að verja 

því þeim til hjálpar og aðjtoðar. 
Ordskv. b. 14,31. ávet, fem leggſt á lít- 

ilmegnann, fá Óvirðir þann, fem fEapaði 

bann; en fé heiðrar fEaparann, fem mift- 
unar fig yfir fátæfan. 

e) Bjer megum engan veginn halda inni 
tilblýdilegum launum þeirra, ſem erf— 

iða fyrir oſs, heldur eigum bjer að gefa 
þeim í tjettan tíma það Þeim ber. 

Saf. 5, 4. Sjáið, launin, fem Þjer hafið 

dregid af verlamannunum, fem bafa flegið 

lænd yðar, hropa, og Evein kornſkeru— 

mannanna eru komin til eyrna Drottins 

allsberjat. 

a) Bjer eigum að bæta náunga vorum 
að fullu, ef vjer á nokkurn hátt hofum á 
fælgt hann eba gjort honum ffaba. 
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1. Gam. 12, 3. Gpámaburinn Samüel geft 

fram fyrir fólib og fagbi: ájer em eg, vitn- 

ib nú á móti mjer fyrir Drottni og bans 
ſmurda: bef eg tekið frá nofErum manni 
bans upa eða asna? bef eg fýnt noftrum 

manni ofriki eða Ótjett? eða bef eg þegið 

mútu, og látið þannig blinda mín augu? 
Sje fvo, ſkal eg {tila því aptur. Lük. 19, 

8. Eſek. 33, 15. 

e) Bjer eigum efti að sfunba náunga 
vom af Þeim gæðum, fem guds forfjón 
hefur látið honum blotnaft, heldur gledjaſt 

af bans velgengni. 
Sat. 3, 16. 8var fem afund og deilur 

eru, þar er ſundurbykkja og oll ill haͤttſemi. 

f) Bjer megum efti Íjúga ab vorum 
náunga, eður innbyrla honum ójannindi, 

fem gætu komid honum fjálfum eba odrum 
í ýmiðleg vandræði. 

Ef. 4, 25. Af leggið lygar, en talið fann. 
leifa hver við fínn náunga, Því vjer erum 

bver annats limur. 
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$ 3. a) Vjer megum engan veginn 
{ferða gott mannorð náunga bots, 

heldur eigum. vjer har á mót, ad Því leyti 
em í voru valdi ftendur, með ollum leyfi— 

legum hætti ftudla til, ad bann nái 

allri þeirri virðingu, fen hann á ſkilid; 

því gott mannorð er mikilsvert í hefðu lífi, 

og oldungis ómifðandi, ef oſs á bel að 

ganga í vorri ſtjett og ſtodu, og odru því 
oſs vid kemur. 

Hóm. 13, 7. Gjaldið því ollum það, ſem 

gjalda ber, þeim heidur, fem heidur heyrir. 

i. Piet. 2, 17. 

y) Bjar megum efti tógbera náunga 
vom, eður ljójtra óþróðri upp um 
bann, og þannig ſtkerda hang virðingu. 

Gaf. 4, 11. Talið ekki illa hver um ann- 

an, bræður mínir; því hver, ſem talar illa 

um bróður finn og alasar honum, fá tale 

at illa um lagmálið og élasar því. 

e) Vjer megum efti bæma illaumná- 
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unga born, meðan hann effi lætur. fitt vonba 
bjartalag í ljóði með opinberum illverkum. 

Matt. 7, 1. —3. Jesüs fagdi: Dæmið ekki 

bart um aðra, fvo þjer verðið ekki hart 
dæmdir; því likur dómur, og þjer fellið 
yfir odrum, mun yfir yður felldur verða, 
og eins og þjet melid aðrum, munu þeir 
aptur mæla yður. En því fjer þú flísina 

í þíns bróður auga, en að bjálfanum, fem 
er í fjálfs þíns anga, gætir þú ekki? 

d) Bjer megum ekki fýna náunga 
vorum fyrirlitningu, hvorki í orðum nje 
viðmóti, hversu lítilmótlegur fem hann er 
eður audvirdilegur. 

Matt. 18, 10. Sesúð fagbi: Sjáið til, að 

þjer ekki forfmáið neinn af þefsum fmæl- 
ingjum. Ordsko. b. 14, 21. 

e) Bjer megum efti bera út brefti 
borð náunga, heldur eigum bjer miklu fremur 

að þegja yfir heim, og heldur afjafa hann en 

áfella, Þegar hann er laſtadur af odrum. 
1. Pjet. 4, 8. Um fram alla bluti, bafið 
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ſtodugan Færleifa innbyrðis; því karleik⸗ 
urinn bylur margar fyndir. Ordsko. b. 10, 12. 

S 4. a) Þegar náungi vor er naudſtadd— 
urt, eigum bjer að láta oſs vera annt 
um, að hjálpa honum, og g'ora allt, 
fem oſs er msgulegt, til ad gjora hang 
mæbu Íjettari og af fýra öforum hans, 
þar eð oſs má til hugar foma, að enginn 
veit, nema ſama neyð funni oſs lífa að 

hendum bera, og vjer Þá gjarnan vildum, 
að aðrir hjálpuðu ojs. 

Ýebr. 13, 16. Gleymid ekki að gjöra 

gott og vera greidviknir, því flífar fórnir , 

eru guði velþófnanlegar. 

b) Sjerhver friftinn maður á, eptir 

Kriſts demi og bans vegna, ad hjálpa 
þeim, fem eru fannarlega naudſtadd— 

ir, og annaðhvort vegna heilsubreſts edur 
elli effi geta fjálfir leitad fjer atvinnu, eða 
beim, fem með allri finni atorfu efti geta 
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unnið nægilega fyrir fjer og fínum, eða þeim, 
fem á ómagaralbri eru munadarlausir. 

Matt. 25, 35.—40. A bómsbegi mun Jesüs 

opinberlega ſegja þeim gudhreddu til Yrófð og 

hugbreyftingar: Zungradur var eg, og Þjer 

gáfuð mjer að eta; Pyrſtur var eg, og þjet 
gaͤfud mjer að drekka; geftur var eg, og 

þjer býftuð mig; nakinn var eg, og Þjer 
kleddud mig; fjúfur vart eg, og þjer vitj- 

uðuð mín; í fangelsi var eg, og þjer Eom= 

uð til mín. Það, fem þjer gjarðuð einum 

af þefsum mínum minnftu bræðrum, það 

gjordud þjer mjer. Es. 58, 7, Ordskv. b. 19, 
It. Mom. 19; 13.,.15; 

e) Idjulausir hüsgangsmenn og betl 
arar, þem hafa krapta til, að leita ſſer at: 
vinnu með leyfilegum hætti, en nenna því 

efti, eiga ekki að fá olmusu, heldur á 
ad þrúfta þeim til almennilegrar. vinnu. 

2. Teſs. 3, 10.—12. Vjer ſogdum ydur 

fvo fyrir, að fá, ſem ekki vill vinna, ætti 
ekki heldur mat að fá; en vjer hofum ftjett, 
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ad nokkrir medal yðar lifi breglulega, fem 

eEEert vinna, heldur eru iðjulausit. J um— 

boði Drottins vors est Kriſts bjóðum 

vjer flífum monnum og áminnum þá, að 

Þeir fjen kyrrir við vinnu fína, og baft“ 

fjálfir ofan af fyrir fjer. 

sd) Bjar eigum án yfirdrepſkapar að fame 

hryggjaſt vorum näunga, hugbreyfta 
og u pporva hann, og lidſinna hon— 

um með þinni meſtu bjenuſtuſemi. 
1. Tejd. 5, 14. Zuggid íftaðulitla, að= 

ftoðið veifa, og bafið umburðarlyndi við 

alla. Róm. 12, 15. 

e) Ef bor náungi verður fundur 

bykkur við aðra, eigum vjer að leggja allt 
kapp á, að fætta há, og Þannig af fýra 

þeim jfada, fem annarð hefi má {fe af 

því hlotizt. 

Matt. 5, 9. Jesus ſagdi: Sælir eru þeir, 

ſem fridinn femjas: því Þeir munu guðs 

born Eallaðir verða. Ordskon b. 12, 10. 

Merk: Vor fEylda. í tilliti til góðs mann- 
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orðs og fjármuna vors náunga er í ſtuttu 
máli útliftub í fjaunda, áttunda, níunda 
og tíunda bodordi fræbanna. 

D) Um ffylbuna í fjerþverri ftjett. 

Auk þeirrar almennu jÉyldu, fem á 

monnunum liggur, að því Íeyti fem þeir 

eru menn, eru lífa til feit fjerlegar 

ſkyldur, ſem þeim eru á berbar lagdar, 

hverjum út af fyrir ſig, eptir Þeirri fjett 

og ſtodu, fem gud hefur þá í jett. 
1. Pjet. 4, 11. Sá, fem hefur hjónuftu 

á bendi, gæti bennar eptir þeirri orku, fem 

guð gefur honum, fvo að Í ollum blutum 
verði guð vegfamaður fyrir Sesúm Briſt. 

I. Madur og kona (eba. bjótt). 

S í. Gptir guds boði á einn mað: 
ur að lifa í hjónabandi me einni 

fonu; eiga þau að hafa hreinan færleifa 
hvort til annarð, bera jafnan umhyggju hvort 

fyrir annarð timanlegri og it velferð, 
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biðja hvort fyrir odru, og lifa í ævarandi 

einingu, ung Dauðinn að ſtilur þau. 

Watt. 19, 4.—6. Jesüs fagbi: Hafið Þjer 
effi lesið, að fá, fem í uppbafi fEapaði 

manninn, bann ſkop einn mann og eina 
Eonu, og fagdi: Fyrir þefsa fat ſkal mad— 

utinn yfirgefa fodur og móður, og vera hjá 

eiginkonu finni, og Þau fEulu bæði verða 
eis og einn maður. Það, fen guð befur 

femtengt, má maðutinn ekki fundur f{tilja. 

8 2. Maðurinn á einfanlega að elffa 
fonu fína. einð og fjálfan ſig, virda 

hana, vera henni trúr, fá fyrir hennar 

atvinnu, ráða henni heilt, og umbera brefti 

hennar með færleita. 
Ef. 5, 28. Mennirnir eiga að elfEa fínar 

eiginEonut eins og finn eigin lífama; fá, 
fem elfEar eiginEonu fína, elfEar fjálfan ſig 

1, Þjet.3, 7. Þjer menn, búið með ſkyn⸗ 

femi faman við Eonur yðar fvo fem veit“ 

„ati fEepnur, og auðfýnid Þeim virðingu 

fem þeim, fem eru famarfar yðar í náð- 

átgjaf eilífs lífs. 
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Hebr. 13, 4. $júftapurinn á heiðarlegur 

baldinn veta bjá allum, og bjóhafængin 
ófleffud; því frillulífismonnum og bót 
Eotlum mun guð begna. 

S 3. Konan á fjer í Lagt að elffa 
mann finn með innilegri velvild, vera 

honum trú og hlhdin af karleika, ſtjörna 
innan hüſs með koſtgæfni og forfjálni, og 
auf þejð vera honum rädholl og eptirlát. 

Gf. 5, 22.,23. Þjer konur, verið monnum 

yðar undirgefnar eins og“ Drottni; því 

maðurinn er Eonunnar hofud, eins og 

Kriſtur er ſafnadarins hofud. 

Tit. 2, 4., 5. Poſtulinn Paͤll vill laͤta kenna 

ungum fonum, að elſka menn fína og barn, 

og að vera ſkirlifar, ſidſamar, umſjonar⸗ 
ſamar, góðlyndar, og bændum fínum und⸗ 
irgefhar, fvo gudsord verði ekki fyrir laſti. 

II. Joteldrar og barn. 

S 1. a) Foreldrarnir eiga ad upp 

ala born fín til gubhræbflu, ſvo þau 
11* 

* 
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lært frá barnæjfu ad þeffja og elſka 

gud, og bera lotningu fyrir honum, lika 
að varaft ſyndir og lefti, því þeir tu 

gudi andſtyggilegir, en ſtunda Byggðir 
og mannkoſti, því þeir poknaſt gudi; 

eins eiga bornin að venjaſt á, að ſetja ſina 
von og trauſt einungis til guds nädar 
og miſkunſemi vegna Jesü Kriſts. 

Ef. 6,4. Pjer feður, teitið ekki born yd⸗ 

ar til reiði, heldur alið þau upp með aga 
og umvandun eptir Drottins boðum. 

b) Pad heyrir lika til göds uppeldis, 
að bornin benjift á iðni, fþarfemi, þrifne 

að, audſveipni, og Hl að fylgja 
fannleifanum án yfirdrepſkapar. For— 

eldrarnir eiga að ganga undan Þeim með 
góðum eptirdemum, og albrei láta hjá lína 
naudſynlega hirtingu, Þegar þau efti vilja 
hlýða Þeirra áminningum. 

Ordskv. b. 13, 24. ver, fem hefur áft 
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á barni fínu, agar það fnenma. 1, Sam. 
303 14.3 4, 12.22. 

F2Bornin eiga að heiðra og 
elffa foreldra fína, og hlýða þeim í 

ollu góðu, bakka þeim og þjóna, og bera þeim 
til gleði með góðu og fiðjamlegu framferði. 

2. Móf. b. 20, 12. Drottinn fagbi: Zeidra 

fæður þinn og móður þína, fvo þú lifir 
lengi í landinu. 

Ef. 6, 1.—3. Þjer born, verið blýðin 

yðar foreldrum Drottins vegna, því það er 

tjett. Zeidra fodur þinn og móður; það er 
bið fytfta boborð, fem fyrirbeiti et lagt við: 

fvo þjer vegni vel, og þú megir lifa í land⸗ 
inu. 2. Eam. 18,6.—18. Ordsko. b. 23, 22., 25. 

Ill. gúsbændur og bjú. 

$S 1. a Hüsbendur og matmæbur 
eiga að bera umhyggju fyrir vele 
ferd hjúa finna, og helgt með góðu halda 
þeim til, að vera audſpeipin, fem og iðin 

og teglufsft í því, fem þau eiga að gjora. 
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au ſkulu einnig gefa Þeim tilhlydileg fat, 
fæbi og laun, og effi gleyma, að ala onn 
fyrir þeirra uþppfræðingu og betrun til fálu- 

hjálpar, og lika veita þeim hjükrun, einfum 
þá þau eru, veit eða: gomul. 

Sol. 4, 1. Þjer búsbændur, veitið þjón= 
um yðar það, fem tjett er og fanngjarnlegt, 

og vitið, að þjer einnig bafið betra á himnum. 

b) Hvorki má húsbóndi nje hüs— 
móðir breyta illa við hjú fín mö 
illyrdum, eður annari óleyfilegri eba ofrikis— 

fullti adferd; efti heldur mega þan tengja þau 

med óviðurfvæmilegri tortryggni, eða herða 
að Þeim um megn fram, heldur eiga þau að 

umbera þeirra breyftleita með bolinmadi. 
Ef. 6, 9. Þjer búsbændur, bættið bótun- 

um, og Vitið, að yðar berta er lika á himn⸗ 
um, og áð bann gjotir fjer engan mannamun. 

$ 2. Hjuin eiga aptur á móti ad heidra 
og elffa fína húðbændur og matmæbur, 
vera Þeim hlydin og trú, vg gjóta bert 
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fitt með int og äſtundun, át fvifa eður 
moglunar, ein og fjálfur guð fját upp á það. 

Sit. 2, 9., 10. minn þjónana, að þeir 
fjen búsbændum fínum blýðnir, og gjoti 
hvad þeim geðþefft er í ollum hlutum, 

fjen ekki ſporulir nje fjerplægnir, beldur 

fýni þeim algjarða trúmenn{tu, fvo að þeir 
ptýði lærbóm guðs vors endurlausnara í 

ollum greinum. Ef. 5, 6.—8. 

IV. Rfirvold og undirgefnir. 

8S 1. a) Mfirvaldid hefur, eptir 

gudsordi, tjett til, ad heimta hlýðni í 
ollu því, fem miðar til almenningðbeilla, 

og effi ſtridir móti guds boði. 
Róm. 13, 1., 2. áver maður fje vald= 

ftjórninni blýðinn; því engin valdſtjorn er 

til nema frá guði, og fú valdftjórn, fem 
tíl er, er fett af guði, fvo að hver fá, fem 

veitir valdftjórninni motſtodu, bann veitir 

guðs tilfEipun mótftaðu, en þeir, fem veita 
moͤtſtodu, munu yfir fíg leiða dómsáfelli. 
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Poſt. gb. 5, 29. Þegar hofdingjar Gybing= 

anna krofduſt hlydni í þvi, fem var á möti gödri 

famvigfu, ſporudu þeir Pjetur og Jöhannes: 

Stamar ber að blýða guði en monnum. 

b) það er ſkylda yfirvaldsins eptir 

guds boði, að vafa yfir Þegnanna 
velferð, tyggja hana með góðum logum, 

einnig að vernda Þá góðu, en begna þeim 
vondu, og láta fjerþvern ná tjetti ſinum án 

manngreinarälits. 
Roͤm. 13, 3., 4. Valdſtjornin er ekki god⸗ 

um verkum, heldur vondum til fEelfingar. 

Viljir þú ekki vera bræðdur við valdſtjorn⸗ 

ina, þá gjar það, fem gott er, og muntu 
umbun af benni fá; því bún er þjón guðs 

þjer til góðs; en ef þú gjorir illt, þá máttu 
vera hræddur, því hún ber ekki fverðið til 

einkis, þar eð hún er guðs þjón, til að 
begna þeim, fem illa breyta. 5. Moͤſ.b. 1, 
16., 17, Drbóls. b. 22, 22., 23. 

S 2. þeir undirgefnu eiga vegna 
guds ad hlýða yfirvoldunum og þeirra 
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tilffipunum, lika gjalda ſpikalauſt ffyld= 

ut fínar og fatta, ſem útheimtaft til ſam— 

eiginlegra nota, eda landsins varnar og naud⸗ 

ſynja; Þeir eiga einnig að heiðra yfirvoldin, 

vera þeim hollir og audſpeipir, og biðja 

fyrir beim. 
Roͤm. 13, 5.—7. Það ert nauðfynlegt, að 

blýða valbftjórninni, efi einungis vegna 
hegningarinnar, heldur og vegna ſamvizk⸗ 

unnar. Peſs vegna gjaldið þjer og ſtkatt; 

því þeir etu guðs þjónar, fem við þá þjón- 
uftu eru fífelldlega bundnir. Gjaldið því 
öllum það, fem gjalda ber, þeim fátt, fem 

fEattur ber, þeim toll, fem tollur ber, þeim 

ótta, fem ótti ber, þeim virðingu, fem vird⸗ 

ing ber. 

1. jet. 2, 13., 14. Verið undirgefnit fjer= 
bverju tjettu yfirvaldi vegna drottins, hvort 

beldur það et Eonungurinn, fem binn æðfti, 
eða það eru landsbafðingjarnir, fvo fem 
þeir, er af bonum eru fendir illgjorda— 

monnum til begningar, en Þeim til um— 

bunar, fem gjora gott. 1. Tim. 2, 1., 2. 
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V. Kennendur og tilheyrendur. 

$ 1. a) Kennendurnir eiga að boda 
gudsord án yfirdrepſkapar með meſtu alúð, 

og áminna og advara án manngreinar- 

álit8; þeir eiga einnig að láta fjer inni— 
Íega bera umhugað um, að bornunum 
fje fvo ffilmerfilega kennt, að þau hafi 
gagn af því; lika eiga Þeir að leitaſt alvar- 
lega við, ad efla framfor tilbeyranda finna 

í ſonnum gudsötta, til eilífrar þáluþjálpar. 
Sit. 1, 9. Sá, fem er biffup (tenni- 

maður eba umjjónarmabur), á að balda faft 

við Þann áreiðanlega lærdóm, fvo bann 
bæði fje fær um, að fræða í Þeim beilsu- 

famlega lærdómi, og fannfæra þá, er á 
móti mæla. 1. Pjet. 5, 2.,3.. 

b) Kennendurnir eiga ab ganga 
á undan fínum tilheyrendum með góðu 

eptirbæmi í lifnaði og umgengni, Vera 
blidir og lítillátir, biðja fyrir Þeim, og prýða 

fenninguna með óabfinnanlegu framferði. 
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1, Zim. 3, 2. 8. Sá, fem er biſkup, 

Eennimaðut og umfjónavmaðut, á að vera 

Ólaftanlegur, einnar Eonu eiginmaður, át= 

vakur, bóffamur, ſidprüdur, gefirisinn vel 

fallinn til að Eenna odrum enginn drykkju⸗ 

maður, efi offtopamaður, ekki fólginn í 

ófæmilegan ávinning, beldur gæfur, ekki 
ftætugjarn, ekki fjegjarn. 

S 2. Barna-uppfræbenburnir eiga 
að innþrenta í hjortu unglinga 
þeirra, fem þeim eru á hendur falbir, lotn— 
ingu fyrir guði og rifti, og elſku 
til þeira, út leggja fyrir þeim það, ſem 

þeir eiga ab læra, og halda Þeim til á- 
ſtundunar, þæverjfu og góðra ſida; 

því ad í æffunni á að leggja grundvollinn 
til gæfu og Velgengni mannsins um tíma og 
eilífð. 

Ordskv. hb. 22, 6. Sýndu binum unga 

þann veg, fem bann á að ganga áfram 

til dyggda og raͤdvendni, og Þegar bann 
eldift, mun bann efti af bonum vitja. 
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8 3. Tilheyrendurnir eiga að ſyna 

longun eptir gudsordi, og trúlega 

fylgja finna fennanda áminningum, 
lem á því eru byggdar; einnig veita þeim 

alla virðingu, elſka þá, og gjalda góðfúslega 

það, jem þeir eiga ab hafa til ſins jæmi- 

legs uppeldis. 
Hebr. 13, 17. álýðdið yðar Eennifeðrum, 

og látið að orðum þeirta, því. þeir vafa 

yfir fálum yðar, ſvo fem þeir, er reifning 
eiga að ftanda, fvo þeir geti gjart það með 

gleði, en ekki með andvarpun, því þjer 

bafið ekki gott af því. 
Gal. 6, 6. Sá, fem fræðift í orðinu, 

veiti þeim alls Eonar gæði, er bann upp= 

fræðir.. 1. .Æe(s..5, 12., 13. 

Merk: Innbyrdis-ſtyldur foreldra og barna, hüs— 

bænba og bjüa, einnig yfirvalds og undirgef— 

inna, eru í fluttu máli útffyrðar í fjórða boð= 

orði fræbanna, vg í þústaflunni, hvar lifa er 

talab um ſtyldur kennanda og tilbeyranba. J 

ſijotta bodordinu vg í bústaflunni er 
greinilega talad um ffylbuna í bjónabanbinn. 
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Sjoundi Fapituli. 
Um þau meðal, fem ſtyrkja trúna og efla 

gudhreædſluna. 

I. Guðsorð. 

8 1. Gud hefur látið fenna vjá 
í ſinu orði um allt ſitt ráð og ſinn vilja 

ojé til frelðunar og betrunar; en 

„ Þetta hang orð er bæði ab finna í gamla 

og nýja teftamentinu. 
Qebr. 1, 1. Eptir að guð forðum opt- 

finnis og með morgu móti hafdi látið 
fpámennina tala til forfeðranna, þá befur 

bann á þefsum fíðuftu túnum látið foninn 

tala til vor. E 

Jöh. 17, 8. Jesüs ſagdi í bæninni til ſins 

bimnefta fobur: Pau orð, et þú gafſt mjer, 

bef eg gefið þeim; þeir hafa tefið við þeim, 

og þeir vita með fanni, að eg em Fominn 

frá þjer, og trúa því, að þú bafir fent mig. 

Merk: a) Jesus hafði lofað fínum læti= 

fveinum, að fenda þeim beilegan anda, 
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fem ſtyldi frada Þá um alla hluti, og minna 

þá á allt Þab, fem hann hafdi fennt þeim. 

Sóh. 14, 26. Þetta ſkedi lika á hinum 
fyrſta hvitaſunnudegi eptir bans himna⸗ 

for, begar beir allir, uppfylltir af heilogum anda, 

tófu til að tala annarlegum tungum, eptir því 
fem anbinn bljeð þeim í brjóft. Poſt. gb. 2, 4. 

b) Vjer þurfum efti neins Eonar nýttar 

opinberunar við, til að fræðaft að nýju 

um guðs táð og vilja; því þab gudsord, 

fem bjer hofum, inniheldur allt þad, fem sjer í 

þvi tilliti við þurfum. Poſt. gb. 20, 20., 21. 

c) Þótt einhver nú fegði, að bann befði 
fengid einhverja nýja guðlega opinber- 

un, ættum vjer famt engan veginn að trúa 

honum, þar eð guð hefur hvergi lofað, að 
fenda nýja fpámenn til mannkynsins upp- 
lýsingar. al. 1, 8., 9. 

8 2. Pad er vort ſkylda, að tann 

fafa foftgæfilega gudsord, til að 
æra þar af, hvað bjer eigum að varaſt, og 

hvers bjer eigum að gæta, því annarð mun 
gud Frefja oſs til reikningſkapar fyrir bora 
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vanfunnáttu, og Þar af leidandi bodorda— 

brot. 
Gálm. 119, 9.—11. David fpyr: ávern- 

ig getur æffumaðurinn gengið finn veg 6⸗ 
ſtraffanlega? En hann fvarar fjer fjálfur: 

Med því að breyta eptir þínum orðum, 
drottinn. — Æg geymdi þitt orð í mínu 
bjarta, fvo eg ſyndgadi ekki á móti Þjer. 
Merk: Þegar vjer hofum tómftundir frá 

vinnu vorri, væri gott, að. vjer Íæsumt 

Daglega nokkra ftund Í ritningunni. En 
á ſunnudogum og odrum helgum fénnur fá frifte 

inn madur, fem elffar gudsord, hæglega tæfi= 

færi til, ab leða það, vg er þab ætib betra, ab 

byggja trú fína á eigin rannfófn, einð vg Þeir 

í Berróa forðum gjorðu (oft. gb. 17, 11.), 

en ab láta fjer einungið nægja kennandanna 

ſoguſogn. 

S 3. 4) J gudsordi koma fyrir merg 
Dæmi upp á dyggdir og leſti, fem vjer 

eigum ab tafa oſs til íhugunar, þar þau 

eru eptir guds vilja upp ſtrifud oſs til 
eþtirðæmið og vidvorunar. 
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Sar. 5, 10. Takid fpámennina, fem tal- 

að bafa í drottins umboði, til eptirðæmis 

„upp á að líða illt með þolinmæði. Hebr. 
Gr Ar, 16, 

2. Viet. 2, 6. Drottinn brenndi borgirnar 

Sódóma og Gómotta til sftu, dæmdi þær 
til eyðileggingar, og fetti þær til vidvorun⸗ 

ar þeim, fem eptir á mundu lifa óguðlega. 

b) Einkanlega eigum bjer að gefa 
qætur ad Jesü Kriſts, vorð endurlausn— 

ara, heilaga líferni, og ætíð hafa hang 
Dæmi fyrir augunum að breyta eptir. 

Matt. 11, 29. Jesüs ſagdi: Larid af mjer, 

því eg em bógvær og af bjarta lítillátur. 
1. Pjet. 2, 21. Briſtur befur einnig liðið 

fyrir yður, og yður eptirðæmi eptir látið, 
til þefs þjer ſkyldud feta í bans fótfpor. 

Merk: Sesús Kriſtur getur ekki verið ofs 
til eptirdæmis að því leyti, fem bann er 

guðs ſonur, fominn í heiminn til ad enbur= 

leysa fynbarana, og með kraptaverkum ftabfefta, 

ad hann væri af gubi ſendur, nje ab því leyti, 

fem hann gaf ſig fjálfur í baubann fem friða 
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„ bægingarfórn „fyrir allar seralbarinnar fynbir ; 

en vjer eigum ab; fapptofta, ad likjaſt honum í 

ollum þeim dyggdum, fem eiga víð vort hæfi, 
ug efi eru mannlegum froptum of Sarnar. 

$S4. a) Ad hafa gudsord koſtgefi— 

lega um hond, heyra það með andatt, 

og hafa vilja á, að læra það, er bið rjetta 
meðal fyrir fannfriftinn mann, til ad geta 
farið æ meir og meir dagvaxandi og - 
ordid ſtadfaſtur í dyggd, og gud— 

hræðjlu, með ſamverkandi heilags anda náð. 
2. Tim. 3, 16., 17. . BU ritningin er inn- 

blásin af guði, og nytfamleg til lærdóms, 

til fannfætingar, til leiðrjettingat, til upp= 

fræðingat í táðvendni, fvo að zudsmadur 

fje algjor, og til alls góðs verfs bæfilequr. 

b) Gfynfemi vor audgaſt allt af meir 

og meir að þeftingu af gudsordi, oſs til 

andlegrar og frjóvjamrar. menntunar. 
2. Tim. 3, 15. Þú Eannt heilaga titningu, 

fem getur uppfrætt big til fálubjálpar með. 

12 
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trúatlætdóminum um Jesum Kriſt. Sób. 

5, 39. Gálm. 119, 104., 105. ' 

ce) Bilji bor á froptuglega að hneigjaſt 
af þeim morgu og býrmætu áminningum 

og advorunum, jem eru í gudsordi, til að 
fordaſt illt, en jtunda það, fem gott 

er; lika á hann að upþorvaft, til að gjora 

með allri alúð, það þem oſs Íyrjar. 
Qúf. 8, 15. Jesüs fagbi: Þeir, fem orðið 

beyta, og geyma það í góðn og fiðfamu 

bjarta, bera aͤvoxt með ſtoduglyndi. 8, 21. 

ra) Hvernig ſem dftatt er fyrir oſs, get 

um bjer fundið huggun og tójemi af 
gudsordi, fem inniheldur gazkurikuſtu loford 

um guds náð og bleſsun Kriſts vegna. 
Joͤh. 17, 13. Jesüs fagbi í bæninni til þíns 

himneſta fobur: Þetta tala eg í beiminum, 

fvo áð mínir lætifveinat hafi af mjer full 
an fögnuð með fjálfum fj. Gálm. 19, 93 

119, 24., 92. 
Merk: Um rjetta brúfun gudsorda Er í ſtuttu 

máli talab í fyrſtu bæninni í fræðunum. 
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Il. Arvekni og bæn. 

81. Ber eigum gaumgæfilega að 
vafa yfir hugrenningum votum og 
girndum, bar vott eðli er breyftt, en freift- 

ingarnar eru margar, {bo engin heimuleg 

longun til ills geti að övorum fengid yfir- 
hand hjá oſs; lika eigum vjer idulega og 
náfvæmlega að hala reikning vid fjálfa 
oſs um born lifnad og framferði. 

Matt. 26, 41. Jesüs ſagdi: Vakid og biðjið, 
ſpo þjet fallið eEEi í freiftni; andinn er að 
fænnu reiðubúinn, en holdið et veitt. 

2. for. 18,5. Rannſakid yður fjálfa, hvort 

Þjer eruð fanntrúaðir; tepnið ydur fjálfa. 

S 2. a) Gud vill, ad bjer ſkulum 
idulega bibja, og er það fjálfum oſs til 

gagns; því efti þurfum bjer ad minna hann 
á neitt með vorri bæn, þar eð hann veit 
fyrir fram, bæði hverð bjer vib þurfum, og 

lika, hvernin begt verdi ráðin bót á því. 
Qúf, 18, 1. Jesüs fagbi: Þjer #2 jafn= 



180 Sjoundi kapituli. 

an að biðja og ekki ad Þreytaft. Matt. 7, 

Ta A —— 

bÞ) Bænin á að vera oſs meðal, bæði 

til ad ſtyrkja vora eljfu og traujt á 

auði, og til að núa vorum buga frú 

bjegóma veralbarinnar; bænin gefur 018 

undir eins frapta, til að ſtanda á móti 

freiſtingunum, og til að bera vorar bjänu— 
ingar með Þolinmæði. 

Kíl. 4, 6., 7. Verið ekki bugfjúðir, beld= 

ut látið í öllum blutum bænir yðar með 

þattlæti Eoma fyrir guð í beiðni og átalli; 
þá mun friður guðs, fem pfirgengur allan 

fEilning, halda hjortum yðar og hugsunum 

ftaðuglega við Jesúm Briſt. 

Merk: Guð befur ekki til teið, hvad opt 

hver Etiftinn maður á að biðja; en ef 
hann. elffar gud einlæglega, verður þad atid 

bans innilegafta glebi, ad út hella bjarta finu 

fyrir gudi með vonarfullri bæn, hve nær og hvar 

helzt fem honum gefft færi á. - Bæði kvold 
ug morgna hofum vjer tima vg tæfifæri til 

„hefð, lika optar á baginn mítt í vinnu oorri. 
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S 3. a) Bjer megum biðja guð um allt 
bad góða, fem bann hefur í fínu orbi lofad 

að gefa oſs, og ſem er bæði þálu og likama 

naudſynlegt; en af jardneſkum but 

um eigum vjer fjer í lagi að biðja bann 

um góða heilsu og daglegt brand, 
heiður í vorri ſtodu, frið við born náunga, 

og bleſsun í vorri loglegri ſtjett. 
Ordsko. b. 30, 8. Agür bab: Gef mjer 

hvorki fátæðt nje auðæfi, en láttu mig 
bafa mitt afſkamtad uppeldi. 

Matt. 7, 7. Jesüs fagbi: Biðjið, og mun 

yður gefeft; leitið, og munud Þjer finna; 

Enýið á, og mun fyrir yðut upp lokid verða. 

b) Gjer í lagt eigum vjer að biðja gud 
um þau andlegu gæði, fem til heyra 
vorri jáluhjálp; það er: um fyrtegefningu 

ſyndanna, ſtyrk í trúnni og voninni, vit og 

frapta til að breyta eptir hans vilja, megn 

til ad ſtanda á móti sllum ſyndſamlegum 
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tilteygingum, um góða jamvigfu og fálu- 

hjálplegan vidſkilnad. 
„Rút. 11, 13. Jesüs fagbi: Æf Þjer, fem 

vondir eruð, eruð vanir að gefa barnum 

yðar góðar gáfur, hversu miklu fremur 

mun þá faðirinn á bimnum gefa þeim 
beilagan anda, fem bann þar um biðja. 

ól. 1, 9.—11., 
Merk: a) Þegar Test Lærifveinar beiddu 

bann, að Eenna fjer eð biðja, fagði bann: 

Þegar þjer biðjið, þá fegið: Fadir vor, 
þú fem ert á himnum, helgiſt þítt nafn; fil 
fomi þitt rifi; verdi þinn vilji, ſoo á jordu, 

fem á þimnis. gef sjá í bag bort Daglegt braub; 

vg fyrirgef oſs borar ſtuldir, ſoo fem sjer og 
fyrirgefum vorum ffulbunautum; og leid oſs 
efti í freiftni, heldur frelsa oſs frá illu; Því 

ab þitt er rifið, mátturinn og dyrdin ad ei= 

lifu, amen. 

b) Ðrottinleg bæn, faðir vor, inniheldur 

í ſtuttu máli allt það, fem fjerbver kriſt— 
inn maður ætíð á að biðja um og af“ 
biðja, bæbi í tilliti tíl fínnar andlegu og life 
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amlegu velferdar. Peſsa bæn má í fluttu málí 
útffyra Þannig: 

Saðir vort, þú fem ert á himnum; það er: 
þú allra-hæfti, eilift og almáttugi veralbarinnar 
ſtapari og herra, fem elffar þínar mannffepnur 

langt um beitar, en begtu feður á jarbunni 

geta elffab fín born. 

$elgift Þitt nafn; þab er: kenn oſs ab aud— 
fýna í verkunum, ad vjer vidurkennum þig eins 

fullkominn og tilbeidſſuverdan, eins og Þú í 

ſaunleika ert. 

Til komi þitt riki; bad er: lát þing ſonar, 
Sesú Sriftð, nábugu ftjórnun, ſyndugu mann— 

kyni til upplýsingar og frelgis, meir og meir 
út breibaft og koma til göds á jarbunni. 

Verdi þinn vilji, fvo á jordu, fem á bimni; 
þab er: gef oſs náð til beſs, ab vjer fýnum 
hjer á jordunni, ab bjer fjeum reibubúnir, og 
oſs langi til, ab blýba Þjer í ollum hlutum, 
eins og Þínir þjónar hlyda þjer á himnum. 

Gef ofs í bag vort Daglegt braud; þab er: 

gef oſs fo mikid af tímanlegum gæbum til 
lifsins naubjynja bag hvern, eins og þú jjer 
ab oſs er gagnlegaft: tíl sorrar andlegu vg 

eilifu farfælbar, 
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Sytirgef ofs vorar ſtuldir, fvo fen vjer og 

fytitgefum vorum fEuldunautum 3 það er: 

hegndu oſs efti eptir maflegleifum, heldur fyrir- 

gef oſs, vegna þing jvnar, vor mörgu afbrot, 

eins og vjer giljum gjarnjamlega fyrlrgefa 

þeim, ſem oſs á móti brjúta. 

Og leið ofs ekki í freiftni; þad er: lät oſs 

aldrei yfirbugaſt af þeim freiftingum, ſem ab oſs 

koma, heldur hjálpa oſs tíl, ab ftríða vid þær. 

seldur frelsa ofs frá illu; bad er: vardveit 
oſs frá ollu því, þem getur ordid oſs til ſtada 

á fálu edur Tifama. 

Poi að þitt er rikid, máttutinn og dýrðin 
að eilífu; bad er: Þú einn ræbur fyrir allri 
vorri velferð, og ert máttugur, til að efla hana; 

og því ber þjer einum lof og vegjemb fyrir allt 

gott, ſem Yjer Hljótum, 

Amen; þab er: já, viſsulegg munum sjer fá 

þad, fem vjer biðjum. þig um, „og Þú fjer ab 

oſs er Þjenanlegt. 

c) Æf vjer eigum ad biðja: með bæninni 

„faðir vor“ oſs til: gagns, þá verðum 
vjet með ſtodugri athygli, að gæta ab 

meiningunni Í ordunum, og Íeða bau meb 
bíartanlegri anbatt. Pad er þvi hneyxlanleg 
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vanbrükun, ab lega þefða bæn án umhugsunar 

ug fyrir“ ſidaſakir. Mer væri, ab lega hana 
fjalbnar, ſoo andaktin betur gæti vid haldizt. 

Matt. 6. %., 8. 

S 4. þegar vjer biðjum guð um tíman: 
leg gæði, eigum vjer að fela hans þægi- 

legum vilja á bald, að hvað miflu leyti 

hann vilji bænbeyra 018, þar það má 

ſke getur berið fjálfum oſs eða odrum tl 

gagns, að bjór odlumſt efti það, fem vjer 

biðjum um, edur vjer fynnum ab banbrúfa 
það, fjálfum oſs eba odrum til ffada. 

Róm. 8, 26. Vjer hofum ekki vit á, hvers 

vjet eigum að biðja. Sal. 4, 2., 3. 

Saf. 4,3. Þjer biðjið og odlizt eEEi, af 

því Þjer biðjið ílla, til þefs að Þjer getið 
fóad því í ydar munaðarlífi. 

vert: Þegar binn veiti, fem bidur um þeil- 
brígbi, ebur þinn fátæki, fem bíður um, ab fjer 

vegni betur, og fleiri beſs háttar, efti bæn. 

heyraſt, mega þeir þar fyrir efti hugsa, 
að bænin fje gagnslaus. Peir eiga miflu 
heldur ab vera fullvifðir um, ab gub, eptir 
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fínni ſpeki, ſſer beim bjenanlegra, ab þeir fäi 

efti þab, þeir umbidja; eiga beir því engu ab 

fíður ab halda bæninni til guds áfram, ſvo ab 

þeir venjíft því meir til, ab hlýða honum og 

gefa fíg undir hang vilja. 

S 5. Mjer eigum ab biðja fyrir 

vorum náunga með ſomu alvarugefni og 
ſama hjartalagi eins og fyrir fjálfum oſs, til 
metið um, að vjer elffum hann, og eine 
læglega ſamgledjumſt af hang velgengni, og 
mun gud effi láta vorn góða tilgang! verða 
olaunadan. 

1. Tim. 2, 1.—3. Fyrſt af ollu áminni eg 
um, að menn fræm beri bænir, ófEir, fyrir- 
bænir og þaffargjarð fyrir ollum monn- 

um, fyrir Eonunginum „og gllu yfirvaldi, 

ſvo vjer með fpeft og roſemi lifað getum 

guðrætilega og fiðfamlega; því það et gott, 
og guði þófnanlegt. Sat. 5, 16. 

S 6. Ef vjer eigum að geta beðið með 
þeim hætti, þem gudi þófnaft, megum 
vjer effi láta borar hugrenningar 
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hvarfla hingad og Þangað, heldur 

ſnüa þeim Hl guds alleina, og með aud— 
múft fram bera borar naudſynjar fyrir hann, 

með ſtodugu traufti á Jesü Kriſts fridbœg— 
ingu og. fyritbón, án peſs að reiða oſs á 

born eiginn verdugleika; þar að aufi eigum 
bjer að út rýma úr hjarta voru ollu hatri 

til náungans. 
Joͤh. 17, 20. Jesüs fagbi í bæninni til ſins 

himneſta fobur: Eg bíð ekki einungis fytir 

þefsum mínum lætifveinum, heldur einnig 
fyrir Þeim, fem munu trúa á mig fyrir 
Þeirra orð. Róm. 5, 1.—2. 

Mart. 11, 25. Jesüs fagbi: Tær Þjer 

ftandið og biðjist fyrir, þá fyrirgefið, ef 

þjer bafið fa móti nokkrum, fvo að yðar 

faðir, fem er á bimnum, fytitgefi yður 

yðar afbrot. 

Merk: a) Sá Etiftinn maður, ſem er vel 
uppftæðdur, biður helst með fínum eigin 

orðum, fem efti munn ſtorta þann, Þegar 

hann hugsar alvarlega: eptir þvi, fem hann 

ætlar. ab bíbja um, og þá hjartad kemſt víb. 
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En ef vjer viljum bidja med annara bænum, 

eigum vjer ad velja ber, ſem eiga vid vort 

aͤſtand, og innihalda bad, ſem vjer þá fjer í 
lagt burfum ab bidja um. 

b) Sormálinn fyrir Brottinlegri bæn í frad⸗ 
unum talar um þab trúnabartrauft, fem sjer 
eigum ad hafa til guds, þá vjer bidjum. J 

fjórðu bæninni er talad um þá tímanlegu 
velgiorninga, og í fimmtu bæninni um þá 
andlegu, fem vjer eigum helst ab bidja um. 

% fjaundu bæninni er lifa getið um bíð ílla, 

em vjer eigum einfum ab afbidja. 

II. Skirnar⸗ſakramentid. 

S 1. Gfírnin er það helga vert, 
fem Kriſtur hefur boðið ab hafa við 

há, þem ætla ad játajt undir hans 
(ærbóm; og má annaðþvort Dúfa Þeim í 

vatn, eður auða Því yfir þá, í nafni það: 

ursins, ſonarins, og beſs heilaga anda. 

Matt. 28, 18., 20. Jesus ſagdi: Allt vald 

et mjer gefið á bimni og á jarðu; farið 

því og gjorid allar þjóðir að mínum læti- 
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ſveinum, og ſkirid þær í nafni foðursins, 

fonarins, og þefs beilaga anda, og kennid 

Þeim, að halda allt, fem eg baud yður, og 

fjáið, eg er með yður allt til veraldar enda. 

Merk: J heitari londunum má än heilsuſpillis 
dýfa Þeim nidur í vatn, fem ſtiraſt eiga; en 

hjer í þejðum. Falbari londum verda menn, heils— 

unnar segna, ad läta fjer lynba, ab ausa yfir 

þá vatni, eins og haft var í hinni fyrftu Friftni, 
Þegar einhver var ſtirdur á fínni fóttarjæng. 

$ 2. a) Með ſkirninni verdur madur— 
inn limur kriſtilegrar kirkju, tl að 
verda, með ſamverkandi náð heilags anda, 

hluttatandi í beim ömetanlegu velgjorning— 
um, ſem Kriſtur hefur veitt vís. 

Gal. 3, 26., 27. Þjer eruð allir orðnir 

guðs barn, fyrir trúna á Jesúm Kriſt; 
því fvo margir af ydur, fem eruð ſkirdir til 

að trúa á Rrift, þjer hafid ikledzt Rtiftó. 

Tit. 3, 5. Eptir finni miſkunſemi befur 

guð ofs bólpna gjört með endurfæðingar- 

lauginni og endurnýjungu heilags anda. 

b) Gud beitir ofg í jfírninni ab: 
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gang til ſyndanna fyrirgefningar 

fyrir Kriſts ſakir, og gjatir oſs, jvo fem fín 

elffuleg born, hluttakandi í finni foðurlegri 

elffu; þannig greiðir hann oſs einnig beg 
til gleði og farjælar í tilkomanda eilífu lífi. 

Mart. 16, 16. ver, fem ttúir og verður 

ſkirdur, fá mun bólpinn verða, en hver, ſem 

ekki trúir, fá mun forðæmaft. 

8 3. Með því að ſkiraſt í nafni fod— 
ursins, ſonarins og þejð heilaga anda, 

verðum vjer ffulbbundnir til, að trúa 
í fodur, fon og heilagan anda, ſem 
bann einafta fanna gud, er einn ræður fyrir 

vorri tímanlegri og eilífri endurlauðn og far- 
læld, ſpo að bjer ffulum þjóna og treyjta 

honum einum, lifa tilbiðja og eljfa 

hann, og hlyda honum af ollu hjarta; 
en hjer af leiðir þá einnig, að vjer ſkuld— 
bindum oſs til, ad ſtrida á móti oll 

um vondum girndum, og tafa ofs 
vara fyrir, að brjóta hang boðorð vis— 
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vitandi, en fappfofta, a lifa eptir 

Jesü Kriſts lærdómi í ſonnum gudsötta. 
1. Piet. 3, 21. Skirnin er ekki burttekt 

likamans ſaurugleika, heldur ſaͤttmaͤli góðr= 
ar ſamvizku við guð. 

Móm. 6, 4. Gvo erum vjer þá með Rrifti 

grepttaðir í ſkirninni til dauðans, fvo að 

eins og Kriſtur er upp vafinn frá daud⸗ 

um fyrir dýrð fodursins, fvo eigum vjet 
að ganga i nýju líferni. 

8 4. Kriſtur vill, að allir menn verdi 
í fffrninni limir ſinnar friftilegr 
ar firfju, þar heir eru endurleyftir með hang 

dauða; því vill hann lifa, ad ungbornin 

jeu ſtird. 
Mart. 10, 14. Jesüs fagbi: Leyfid ſmä— 

barnum til mín að Eoma, og bannið þeint 
það efti; því {lífum heyrir gudsriki til. 

Matt. 28, 19. 

Merk: Þau born, fem deyja, áður en þau 
bljóta fEirn, Eoma famt í gudsriki; því 
ab Kriſtur hefur enburleyft þau, og Þeim verður 

efti tilreifnub forjómun á ffirnínni. En hafi 
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foreldrar eda vandamenn af äſettu rädi haldid 

barninu frá ſtirninni, þá verdur þab þeirra ä— 

byrgdarhluti, vegna beſs Þeir með boi ſyndu, 

ab Þeir virtu litils Kriſts bodord. 

— % fonfirmatjíóninni eigum 

vjer ſjalfir að ütreka og opinberlega að 
endurnýja það heilaga loforð, er 

adrir gjordu fyrir bora hond, Þegar vjer 
hlutum ſkirn, ſem er: að vjer viljum af 

neita ollum ögudlegleika, trúa á gud fodur, 
jon og heilagan anda, og audſhna vora trú 

með dyggdugu fem. Til beſsa lof— 
ords eigum vjer ætið alla vora æfi 
áð muna, og láta það ſifelldlega minna 
oſs á há tryggd og holluſtu, ſem vjer eig— 

um að ſhna gudi, ſpo að vor trú og räad— 

vendni efti ſpilliſt af holdlegu gjálífi. 
Opinb. b. 2, 10. Jesüs ſagdi: Vertu trút 

allt til daudans, þá fEal eg gefa bjer lífs= 

ins Eórónu. 
Gf. 5, 25.—2%. Kriſtur elſkadi fafnuð- 

inn, og gef fig fjálfan út fyrir bann, fvo 
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að bann belgaði bann, og hreinsaði bann 

með vattslauginni í orðinu, til að útvega 

fjálfum fjer dyrdlegan ſofnud, fem hefdi 

ekki blett nje hrukku, eður neitt þefs bátt- 

at, heldur væri beilagut og lýtalaus. 

Merk: Ændurminning ſkirnarinnar á að 
upporva ofs til nyrrar árvefni og áftund- 

unar í því, að laga vorn lifnad eptir 
Kriſts lærdómi. Peſs vegna er hün allt af 
ágætt mebal þanba víð, til ab efla vora dyggd 

og gudhrædſlu, og á albrei ab itreka fjálft 
ſtirnarverkid eba {fira upp aptur. 

Um ſkirnina er talab í fjórða parti fræbanna. 

IV. Rvoldmaͤltidar⸗ſakramentid. 

S 1. Gú heilaga kvoldmältid er 
þad helga verf, er Jesüs Kriſtur 

ſkipadi, og fem er innifalið í því, að 

kriſtnir menn eiga að neyta brauds og 

víng, og Þannig verba hluttafandi í 

Neðú rifta Tífama og blóði, fem förn— 

fært var til friðþægingar fyrir Þá, og vegna 
þeirra ſynda. 

13 
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Matt. 26, 26. —28. Mark. 14, 22. —24. Luk. 

22, 19., 20. 1. Kor. 11, 23. —26. Vor betra 

Sesús Kriftur, á Þeirri nótt, fem bann 
fviEinn var, tok bann brauðið, gjordi þaktir, 

braut Það, og gef fínum lætifveinum, og 
ſagdi: Takid og etið; það er minn líEami, 

fem fyrir yður verður gefinn; gjorid það í 

mína minningu. Semuleidis eptir Evald= 

máltíðina, tóf bann EaleiEinn, gjarði bakkir, 

gaf þeim bann og fagði: Drekkid allir bjer 
af; það er kaleikur bins nýja fáttmála í 

mínu blóði, fem fyrir yður út bellift til 

fyrirgefningar fyndanna; gjorið Þetta, fvo 

opt fem þjer það drekkid, í mína minningu. 

S 2. a) Med innfetningu beirrar 
heilogu kvoldmältidar hafði Jesüs 
þann tilgang, ab ſtyrkja kriſtna 

menn í trúnni, og upporva þá hl koſt— 

qæfilegrar aſtundunar í kriſtilegu líferni. 
úr. 22, 19. Jesus ſagdi: Gjorid það í 

mína minningu. 

b) Þegar vjer medtokum fvolbmáltíðar- 
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jaframentið, eigum vjer að minnaſt 
Jesü Kriſts friðþægjandi Banda, oſs 

til huggunar og fullviſsu um, ad allar vor— 
at ſyndir ſjeu oſs“ hang vegna fyrirgefnar, 

ef vjer tileinkum oſs hang friðbægingu með ' 
ſannri iðrun og lifandi trú. F 

út. 22, 19., 20. Seðúð fagbi: Þetta er 

minn likami, fem fyrir pour verður gef 
inn; — þefsi Ealeifur er fá nýi fáttmáli í 

mínu blóði, fem fyrir yður út bellift. 

ce) Bjar eigum að Láta þá heilogu 
kvoldmältid upporva oſs til inni— 

legaſta og: lotningarfyllſta bakk— 

(ætið fyrir bad, ad Jesus Kriſtur leid 

þungar kvalir og fórnfærði fjálfan fiq í 

vorn ſtad, og með því, að neyta opin 
berlega Þejðarar mältidar, eigum vjer honum 

til vegjembar að fýna, ab vjer vidurkenn— 
um, að hann fje vor frelsari og fálubjálpari. 

1. for. 11, 26. Svo opt, fem Þjer etið 

af Þefsu brauði, og drekkid af Þefsum kal⸗ 
13* 
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eif, eigið þjer að minnaft á dauda Brott= 

ins, þangað til bann kemur. 

ad) Í því vjer medtokum brauðið 
og vínið, fomumft bjer í mánnjtu 
ſameiningu við Jesüm Krift, vom 

frelðara, fem gjorir oſs hluttakandi í fínum 

allra⸗helgaſta likama og blóði, til fullviſsu 
um, að oſs fje veitt hlutdeild í hinum nýja 

- náðarjáttmála, er hann, fem vor ärnadar— 

maður, hefur gjort milli guds og vor. 
1. Kor. 10, 16. Sá blefsaði kaleikur, ſem 

vjer blefsum, er bann efi blutteEning í 

Kriſts blóði? Og brauðið, fem vjer brjót- 
um, er það ekki blutteEning í Kriſts likama? 

Hebr. 8, 6. Kriſtur hefur fengið þeim 

mun æðra embætti, fem bann er meðal- 

gongumadur betti fáttmála, fem einnig er 
byggður a betri fyrirbeitum. 

e) Þegar vjer minnumft beitar óumr 

ræðilegu Jesü Kriſts elſku, þem í 

kvoldmältidinni verdur oſs fyrir fjónir fett, á 
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heitaſta elſka aptur á móti að fvifna 
í vorum hjörtum; það á lika að fnýja 

oſs til, ad elffa hver annan innbyrdis, eins 

og bræður, fem Kriſtur hefur alla ſaman 

endurleyſt. 
Joͤh. 13, 35. Af því munu allir ſſjaͤ, að 

Þjer eruð mínir lætifveinar, ef þjer elftið 

bver annan. 

1. Ror. 10, 17. Fyrſt þad er eitt brauð, 
"þá erum vjer allir einn lífami; því vjer 
erum allir bluttaFandi í því eina brauði. 

8 3. Pad er naudſynlegt, að vjer 

prófum fjálfa oſs, hvort vjer getum fem 

verdugir geftir gengið til gudsbords; því 
þeir einir hafa gagn af faframentinn, fem 

neyta beſs verðuglega, en hinir överdugu 
þar á móti bafa fjer qublega hegningu. 

1. Kor. 11, 27. —29. áver, fem etur af 

þefsu brauði, eða drekkur kaleik Drottins 

óverðuglega, {á verður fefur við Drottins 

lífama og blóð; en bver einn prófi fig 
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fjélfan, og eti fvo af brauðinu og Bretti 

af kaleiknum. 

S 4. Til þejð að geta rjettilega pröf 

að fjálfa ofð, eigum vjer: 

1) að rannſaka bort hjartalag í 
tilliti til Kriſts og hang fridbeg— 
ingar, ſvo vjer getum bilað, hvort oſs, 

fem iðrandi monnum, ſyniſt mikils um varða, 

að fínna náð hjá guði einum vegna Jesü 

Kriſts, og mö trúnni á hann; 

2) eigum vjer að rannſaka hjá fjáli- 
um of8, hvort það fjé vor einlægur á- 

fetningur, eþtirleidið með alvorugefni 
að ſtrida á móti ollum ſyndfamleg— 

um tilloffunum, og af alúð að vilja 
fylgja Jesú Lærbómi, ſpo oſs fart meir 

og meir fram Í rädvendni og ſonnum guds— 

ótta. 

Sijerhver fá gengur óberðugut til 
gudsbords, fem, eptir bað hann Þannig 
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hefur pröfad ſig náfvæmlega, finnur ekki 

hjá fjer Það hugarfar, að bann vilji 

Leita nábar hjá gudi með trúnni á Kriſt, 

hafa einlægan áfetning ab betra fia, 
og láta fjer fara fram í byggð og gubsótta. 

1. ot. 2, 2. Æg tóð fyrir mig, að fara 

ekki með neinn annan lærdóm, Þegat eg 

vat bjá ydur, en um KRriſt, og hann Etofs- 

feftan. 

2. Kor. 5, 14., 15. Kriſts Færleiti þving- 

ar ofs, með Því vjer alyktum fvo, að fyrft 

benn einn er dáinn fyrir alla, fvo fjen þeir 

allir dánir; og bann dó fyrir alla, til þefs 

að Þeir, á meðan Þeir lifa, efti framar 

lifi fjer, beldur honum, fem fytir þá er 
dáinn og upp tisinn. 

Merk: a) J ſkriptaſtolnum verðum vjer 

fjer Í lagi áminntir og uppgtvaðir til, að 
ptófa náfvæmlega fjálfa ofs, Þegar ſtripta— 
fabírinn, meb gublegum fortolum og áminning= 
um, minnir oſs á ffylbu vora vid Kriſt, og 
brýnir fyrir oſs, ab vjer eigum ſifelldlega ab 

kappkoſta, ab vera dyggdaudugir. 
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b) Það ftendur engan veginn í ptefisins 

valdi, að fyrirgefa fyndirnar; því þab er 

guds eins. En preſturinn getur einungis, 
eptir guds fyrirheitum, bodad oſs og 

fullvifsað ofs um, að guð fytirgefi ofs 

vorar fyndir vegna Jesü Kriſts, ef vjer 
idrumſt Þeirra af bjatta, og trúum á 
Kriſt. Peſs vegna hafa idrunarlausir eftert 

gagn af, ab ganga til ffrípta og altarið, held— 

ur verður Þeirra äbyrgdarhluti því þyngri, bar 
Þeir vanbrúta þetta, til ad hylja meb vonzku 

fína, og til ab giora gys ab gudsordi. 

Um þé beilagu kvoldmaͤltid er talab í fimmta 
patti fræðanna. 

Attundi kapituli. 
Um mannanna ſidaſta äſtand. 

$ 1. Po daudaſtundin fje ollum bviſs, 
þá er þad þó viſt, ad allir menn, fem 

á jordunni lifa, allt til veraldarinnar enda, 
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eiga einhvern tíma að deyja, því heir 

eru allir ſyndarar. 
Móm. 5, 12. Gyndin er af einum manni 

Eomin í beiminn, og Dauðinn vegna fynd 

arinnar; hannig befur Dauðinn tunnið inn 

til allta manna, því þeir ſyndgudu allir. 

Merk: a) Það er mjog hættulegt og heimſtu⸗ 
legt, að fBjóta á freft fínum undirbún- 

ingi undir daudann, af þeirri állæbu, ab 

maburinn fje ungur, eba heilsugoödur og heil— 

brígbur; bvi baubinn kippir morgum burt á 
begta aldri; ſoo veit heldur enginn, hvort 

Daubann muní bera ſnogglega ab, edur meb 

abbraganba; enginn getur belbur fyrir fagt, 

hvort hann muni fá færi á, ab undir búa ſig, 

begar bann á hjer vid ad ſtilja; því fæftir eru 

ſvo oruggir á Daubaftundunni, ab þeir þá geti 

með alvorugefni og ſtodugri fálarrófemi hugs— 

ab um fín fáluþjálparefni. 

b) A fóttarfænginni er tíminn of naumur 
til að fá viðbjóð á þeim laftum og Þeirri 
hjegsmaelſku, fem optrudu fynbaranum, meb- 

an hann var heill og ófjúfur, frá, ab trúa á 

Jesüm Kriſt og elffa hann; hugarfarid um- 



202 Attundi kapituli. 

breytiſt ekki heldur af því, þó madurinn, 
meðan báftinn vofir yfir, fyllift bræðflu 

og kvida fytir eymd og kvol mm alla 

eilífð; því sjer fjáum allt sf opt, ab Þeir, fem 

met millu hugarangri lofa bót og betrun á 

fóttarfænginni, fnúa, ſtrax fem þeir eru ordnir 

heilbrigbir, aptur til find fyrra fynbjamlega 

lifnadar, og fýna meb þvi, ab angur Þeirra 

hafi efti komid af einlægu hjarta, og ab lyftin 
til befð vonda er af longum vana orbin ſvo 

rik í fálunni, ad hún getur ekki ordid níbur 
fæfD, nema með langvinnu fríði og baráttu. 

ce) Þar fyrir er táðlegaft, að búa fíg undir 
daudann frá unga aldri, og ſtrida ſtrax á 

móti gllum illum girndum, unbir eins og bær 

tafa til ad breifa fjer; en kappkoſta þar á múti 

ab komaſt með lifandi trú í fameiningu við Kriſt, 

finn endurlausnara, og fylgja hang eptirbæmi; 

þvi eins og oͤgudlegir forþerbaft meir og meir, 
ſvo beir, med þvi ab halda áfram í ſyndunum, 

hafa enga dyggdar⸗ og gubþræbflustilfinningu, 
eins ftyrfjaft hinir gudhreddu baglega meb ſam— 

verkandi näd heilags anda, af þvi, ab idka ſig 

ſifelldlega i gudhredſſu, og Þannig undir búa 

handa fjer frið og fognud í ſamvizkunni, fem 
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er {ú melta farjælb í Þefsu lífi; en ögudlegir 

aptur á móti bafa fjer með Toftum fínum meſtu 
kvol vg öröſemi. Pegar Daubinn ab kemur, 

eru þeir gudhreddu hughrauſtir og ökvidnir, en 

hinir ögublegu ffelfaft, og annadhvort falla í 

grvæntingu, ellegar með bugðunarleygi ſokkva 

fjer niður í forberbingu. 

S 2. Gálin, þem er ódauðleg, fer ſtrar, 

fem hún er ffilin við likamann, til þíns 

ſamaſtadar, annadhvort í eilífa gleði, edur 

eilifar kvalir, eptir því jam maðurinn hefur 

lifad í Þefðum heimi vel eður tlla. 
Lük. 23, 43. Jesüs fagbi vid iðrandi ran— 

íngjann á Erojðinum: Sannlega fegi eg Þjer: 
í dag ſkaltu vera með mjer í Paradis. 2. 

or. 5, 8. 

Joͤh. 5, 24. Jesüs fagdi: ver, fem heyrir 
mín orð, og trúir Þeim, fem mig fendi, fá 
befur eilíft líf, og bann kemur efti til 

domsins, heldur hefur hann ſtigid yfir frá 

daudanum til lífsihs. 

Lük. 16, 22., 23. Fegús fegir í eþtirlifing= 

unni: Sá fátæfi do, og vat borinn af engl⸗ 
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um í faðm Abrahams. Hinn tífi dó lika, 
og vát gteptraður, en fem bann upp bóf 

fín augn í helvíti, var bann í Evalunum. 

$3. Á efíta Degi mun Tífaminn 
verða upp vakinn og famtengdur aptur 

ſälunni; verdur hann þá óforgengilegur. 
Jöh. 5, 28., 29. Jesus fagbi: Sá tími 

mun Eoma, á hverjum allir Þeir, fem í 

gtöfunum eru, munu heyra guðs fonat 

tauft, og þá munu þeir, fem gott bafa 
gjott, upp tísa til fælu, en binir til fyrir⸗ 

dæemingar, fem illt hafa að hafzt. 

Poſt. gb. 24, 15. Poſtulinn Páll ſagdi: Eg 

hef þá von til guds, að á ſidan muni 

Eoma upprisa framliðinna, bæði tjettlátta 

og tanglátta. 

1. Kor. 15, 42. Likami þeirra, ſem deyja, 
verdur forgengilegum niður féð, en bann 

mun upp aptur risa oforgengilegur; hon— 

um verdur audvirdilegum nidur fáð, en 

hann mun upp risa vegſamlegur; honum 

verdur nidur ſadd veikum, en hann mun 

upp aptur risa máttugur; naͤttuͤrlegum 
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lífama verður. niður fáð, en upp aptur 

mun tísa andlegur likami. 

S 4. Sþeir menn, fem verda lifs á 

jatðunni, þegar domsdagur kemur, 

deyja að ſonnu efti, ſpo að júl og lífami 
ffiljift að, en þeir munu þó umbreytaft, 

ſpo að Þeirra forgengilegi likami verður alli 
í einu óforgengilegur; enginn maður Þett, 
hve nær beſsi Dagur muni foma. 

1. or. 15, 51., 52. Bjá, eg fegi ydur 

leyndardom; vjet munum ekki allir fofna, 
en allir munum vjer umbreytaft, og það í 

vetfangi á einu augabragði, við binn fíð= 
afta lúðurbljóm; því lúðutinn mun gella, 

og binir framliðnu munu upp tísa ófot= 

gtngilegir, en vjet munum umbreytaft. 

S 5. Kriſtur mun med dyrdlegum hætti 

opinberlega Þbæma alla menn etir 

upprisuna, og auglýða fyrir sllum, að gud— 

hreddir ſjeu beſs maflegir, að lifa í veg— 

ſemd og fognudi eilíflega; en ögudlegir þar 
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á móti munu ſota beirri hegningu, ſem ill— 
verk þettta hafa til unnið. 

Poſt. gb. 17, 31. Guð befur faftfett vifs- 

an dag, og ætlar þá að láta þann mann, 
fem bann befur Þat til Ejotið, dema með 

tjettvísi alla jarðarinnar innbúa; þat um 

fannfætir guð allg með Því, að bann upp 

vafti þann mann frá daudum 

2. Kor. 5, 10. Vjer eigumi allir að birtaft 

fyrir Kriſts Dómftóli, fvo að hver einn fúi 

laun eptir finni breytni í lífamans lífi, 

bvott fem bún befur verið góð eða vond 

(2. Eefð. 1, 7., 8), Þegar Drottinn Hesús 

opinberaft af bimni með fínum englaber 

og logandi eldi, og lætur begningu ganga 

yfir þé, ſem efti þetEjaft guð, og ekki 
blýða náðarlærðdómi Drottins vors Jesu 

Kriſts. 

Merk: Sjerhver ſaͤla daemiſt ſtrax, eptir 

að bún er farin út af likamanum, vg 

Verður henni visad annadhvort til eilifrar gledi 

ebur eilifra koala. Hebr. 9, 27. En á ſidaſta 
degi, begar fálirnar eru ab nýju ordnar ſam— 
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tengbar lifömunum, mun Kriſtur fem Eon= 
ungur og berta faman fafna þeim, fvo 
hans tjettláti bómur verði þeim sllum 
undir eins Eunnur, til vitniðburdar um 

hans þlutbrægnislausu ftjórn, og ab Þeim fje 

enginn órjettur -gjor. Matt. 25, 31.— 46. 

Róm 2, 16. 

S 6. Gilíft líf er býrdlegt og jælur 

fullt lif, ſen gudhreddir menn æfin- 

lega lifa í unadarfyllftu ſambüd 

við Jesüm Krift, góðuenglana og alla 
útvalba, án beſs ab áreitaft lengur af nott 

urti fynd eða ſorg, en njóta óumræði 
legrar huggunar, friðar og fagn- 
aðar, af að ffoða guds býrð, þem lysir 
fer í hang morgu Dájembarverfum, þar þeir 

einnig Íofa og vegſama guð hver með 
odrum, og æfa ſig í helguninni og 
færleifanum, eptir guds vilja. 

Matt. 25, 34. Jesüs mun Íegja við þá: 

Bomið hingað, þjer áfivinir föður míns, 
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og eignizt það riki, fem yður var fyrir- 
búið frá heimsins uppbafi. 

Joͤh. 17, 24. Jesüs ſagdi í bæninni til ſins 

bimneffa fodur: Æg vil, að þeir, fem þú 

gafſt mjer, þeir fjen hjá mjer, þar fem eg 

er, fvo þeir fját mína dýrð, fem Þú gafft 
mjer. 

Hebr. 12, 22. Þjer komid til borgar guðs. 

lifanda, tilbinnar himneſku Serúfalem, og 

til englanna morgu þúsunda. 
Opinb. b. 21, 4. Guð mun þérta gall tár 

af Þeirra augum, og Dauðinn mun ekki 

lengur. vera til, efti barmur nje Eveinan, 

nje beldur pína mun lengur til vera. 

Róm. 2, 10. Zeidur, vegfemd og frið mun 

bver fá odlaſt, fem gott gjotir. 

$ 7. Fyrirdæemingin, fem annarð 
kallaſt eilífur Dauði, er Ébalafullt og 

vonarlauft líf, fem 6gudlegir Íifa í 

vondra anda og illra fálna ſam— 
búð, og fveljaft Þeir fárlega af átslum 

famvigfunnar, og finna til hryggileg— 
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uftu verfana af fínum fyri:illgjorb- 
um, þar eð girndir beirra og áftríður, fem 

þeir þá effi geta fullnægt, med fram auka 
kvol og þínu þeirra. 

Watt. 25, 41. Jesus mun fegja við þá: 
Farid frá mjer, Þjer bolvadir, í þann eir 
lífa eld, fem búinn et Djaflinum og bans 

átum. 
Mart. 9, 47. Jesus fagbi: Þeirra or m⸗ 

ur deyr ekki, og þeitta eldur ſlokknar 
ekki. 

Joͤh. 3, 86. ávet, fem trúir á foninn, fá 
befur eilíft líf, en hvet, fem ekki blýðnaft 
fyninum, ſkal ekki fjá lífið, heldur varir 

guðs veiði yfit bonum. 
Róm. 2, 9. Átellingar og barmtvæli 

munu Eoma yfit allta þeirra manna fálir, 

fem illſku Þrýgja. 

$ 8. Á fíbafta Degi mun bor 

heimur fara{t með ollum fínum gæðum; 

en gudhreddir munu ætíð bera hjá 

14 
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drottni, og með peſsari von ſtulum vjer 

hughreyſta hver annan. 
2. Viet. 3, 10. Dagur drottins mun 

Eoma fem þjófur á nóttu; þá munu bimn= 

arnir með miklum gný faraſt, en frumefnin 
af eldi fundur leysaſt, og jordin, með Því, 

fem í henni er, upp brenna. 1. Teſs. 4, 

17. 18. 

Guði fje Íof og býrð ad eilífu, amen. 
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af 
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kriftilegra trúarbragða. 

A. 2 

Ginn jannur gud er til, fem hefur ſkapad 

heiminn, við heldur og fljórnar honum, til 
gagns og gleði llum fínum lifandi ffepnum, 
en fjer í lagi þeim ſkynſemdarfullu til farjælbar. 

ð 
Peſsi gud hefur allta-hátignarfyllftu eig- 

inlegleika til ad bera, og er alfullfominn í 

mætti, ſpeki, gægtu, heilagleika og rjettlæti. 

f But 
Heilsg ritning, fem inniheldur guds vilja 

og tábftafanir, að fo millu leyti fem þetta 

fer í lagi ſnertir mennina, kennir oſs ab 
14* 
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dyrka gud, ſem fodur, ſon og heilagan anda, 

er allir hafa eina veru og ſomu gudlegu tign. 

4. 

Maðurinn bar í upphafi, þegar gud hafdi 
ífaþad hann, ſaklaus og góður, „en bann 

ſpillti fjer fjálfur með hví, ab brjóta fríviljug: 

lega móti guds Ísqmáli; af Því varð hann 
ſyndugur, og óhæfilegur, til að tala á móti 

beirri fem gud hafdi honum ætlað. 

ar 

Jesns rift, fem er eingetinn ſonur beſs 

himneſka fodur, vard madur, ſvo hann gæti 

endurleyſt ſyndugt mannkyn frá þeirri eymd, 

ſem það hafdi með ſyndinni ſteypt fjer í. 

Hann ſyndi monnunum þar fyrir med finni 
kenningu, hvað gud af finni miffunarfullu elſku 
hafdi alyktad um þeirra frelðun, útvegaði þeim 

adgang til hennar með finni fríviljugu þínu og 
dauda, ſtadfeſti líta með finni upprisu og 

himnafor þá viſsu, fem hann hafdi gefid þeim 
„fn eilíft líf. Nu ſtjörnar hann ollum heimin- 
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um, ájamt föðurnum, með gudlegu veldi, og ber 
fer í lagt umhyggju fyrir fans endurleyſtra 

eilifri jáluþjálp. 

6. 
Heilagur andi leiðir oſs með Kriſts Lær- 

dómi tl apturhvarfs frá fyndunum og til 

trúarinnar á Kriſt, ſvo borar ſyndir verdi 

ojs fyrtegefnar. Hann hjálpar oſs einng 

til betrunar og framfara í dyggd og gud— 
bræðflu, fvo bjer getum orðið híuttafanbdi í 
þeirri fáluhjálp, fem Kriſtur hefur oſs útvegað. 

sk 
Bor trú á Jesum Kriſt á ab fýna, hvort 

hún fje kroptug, meb því ab bjer lífum eptir 
vorri ſtyldu bæði við guð, bið fjálfa oſs, og 

við náungann, eptir því fem guð og Kriſtur 

hafa ffipad oſs í heilagri ritningu. 

8. 
Gudi erum bjer fíylbugir um, ab tilbiðja, 

óttaft og elffa hann, hlyda honum, og reida 

oſs á hann einan, lofa hann, hatta honum 
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og áfalla hann, einnig taka oſs bara fyrir 
ollu því, fém á noffurn hátt ſtridir móti þeirri 
virðingu, jem bjer eigum honum að beita. 

9; 
Sjálfum oſs erum vjer ſkyldugir um, að 

bera tilblýdilega umhyggju bæði fyrir jálu 
vorti og lífama, fem og fyrir vorri tíman- 
legri velferð, en þó fjer í lagi gæta vor, og 
varaft allt illt og fyndjamlegt háttalag og 
vana, fvo famvigfan hvorki of þyngift, nje 
vjer fórum á mið við bora ſonnu farjæld; 

vjer erum þar á móti fullvifðir „um guds 

náð, og getum ætíð með ſonarlegu trúnað: 
artrauſti Teitad hælið hjá honum, ef vjer 
fappEoftun ad verða góðir og dyggdugir, 
eptir Seðú Íærbómi og eptirdæmi. 

10. 
Näunganum erum vjer ſkyldugir um, að 

elfa hann ein8 og fjálfa oſs, og beſs vegna 
ad vera ætíð reiðubúnir til, ad gjóta Það 
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ſama við hann, ſem vjer kjösa vilbum ab 
hann, þegar líft ſtendur á, gjordi við oſs; 
en albrei tafa oſs neitt það fyrir hendin, 

fem á noffurm hátt fynni ab {ferða hang 
timanlegu eba eilífu farjæld. 

ii 
Bjer eigum að hafa gudsord ibulega um 

hand; því það er þið begta meðal til vorrar 

upplysingar og helgunar; lika eigum vjer 
iðulega ad vegſama og áfalla gud, til þefð 
hugur vor fyllift af elítu til guds, og long— 
un eptir, ad gjora hans vilja. 

12. 
Bjer eigum ad leggja allt fapp á, að 

virða mikils og halda born fEírnarfáttmála; 
því meb ſtirninni hefur Kriſtur látið gjóta 
oſs að limum ſinnar kirkju, og gefid oſs 
— til finna býrmætu velgj orninga. 
S kvoldmaltidar⸗ſakramentinu gjorir Jesüs 

Kriſtur oſs hluttakandi í fínum likama og 
blóði, til fullvifðu um, að borar ſyndir ſjeu 
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oſs fyrirgefnar, ef: oſs af hjarta ibrar beſs, 

ab vjer hofum drygt þær, og einjetjum oſs, 
að láta oſs fara fram, með trúnni á hann, 
i radvendni og í borum Íriftindómi ; þar fyrir 

eigum vjer lifa ad neyta peſsa faframentið 

með hjartanlegri anbaft, eptir að bjer áður hof— 
um náfvæmlega og alvarlega prófað fjálfa oſs. 

19. 
Gudhroddra fálir koma eptir daudann til 

eilífð lifs og eilifrar fælu, í jamfjelagi við 
góða anda, hjá Kriſti, fínum endurlausnara; 
en þá ógudlegir beyja, fara. þeir í famfjelag 
vondra anda, og hreppa þar kvalir og angiſt, 
lem er makleg hegning illgjotda þeirra. 

14. 

Gud hefur eptir fínu alvitra táði fett vifá- 
an Dag, til að vefja hina daudu lífami úr 
buptinu, og famtengja þá jálum þeirra; þá 

mun Kriſtur láta alla framlidna birtaft fyrir ſin⸗ 
um bómi, og Þá fyrirferft þú versld, fem nú er. 

— —ñi — 
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